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Prefácio

Para um Professor, não existe maior alegria do que ver seus discípulos flo-
rescerem, demonstrando que os ensinamentos auferidos foram proveitosos, 
auxiliando a pavimentar com solidez os próximos passos de uma trajetória 
profissional, acadêmica e pessoal marcada pela competência e autonomia. 

Tal alegria, contudo, se torna ainda maior quando os discípulos deci-
dem, como no presente caso, retribuir ao Mestre com uma homenagem 
consistente na publicação de uma obra coletiva integrada essencialmente 
por trabalhos produzidos no âmbito das lições e seminários ministrados pelo 
homenageado na sua disciplina do “MESTRADO EM DIREITO E CIÊNCIA JURÍ-
DICA ESPECIALIDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICO-AMBIENTAIS, prestando contas 
da excelência das lições e demonstrando de modo duradouro sua gratidão. 

É com esse espírito que recebemos o honroso convite formulado pela 
ilustre colega de Magistério na Escola de Direito da Pontifícia Universida-
de Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Profa. Dra. MARCIA AN-
DREA BÜHRING, ela própria discípula – em nível de Pós-Doutoramento 
– do nosso querido homenageado, para prefaciar a presente obra, edi-
tada em forma de livro eletrônico, que ostenta o título “ESTUDOS EM 

Ir para o índice
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2020”, publicada sob os auspícios do Instituto de Ciências Jurídico-Políti-

cas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Mas embora já mais do que suficientes para aceitar o convite, existem 

outras razões, de natureza pessoal, que me deixaram particularmente feliz 

e comovido, notadamente pelo fato de que conheço o querido colega e 

amigo VASCO de há muito tempo, inicialmente pela sua obra, que me forne-

ceu valiosos subsídios para minha própria produção acadêmica, do direito 

constitucional ao direito ambiental, mas também pessoalmente, desde que 

tivemos a feliz ocasião de, reunidos em Granada pela mão do grande ami-

go em comum, FRANCISCO BALLAGUER CALLEJÓN, festejar os 75 anos de 

idade do mestre de todos nós, PETER HÄBERLE, lá se vão mais de 12 anos.

Depois disso, quis a fortuna que nossos caminhos seguissem se cru-

zando, propiciando novos encontros, seja em Lisboa, seja no Brasil, na 

Espanha e mesmo na Alemanha, que além de fortalecerem os laços de 

amizade, deram ensejo a outras atividades de natureza acadêmica, den-

tro as quais destaco a publicação, em regime de coordenação conjun-

ta, de obra coletiva editada pela Editora ALMEDINA, Coimbra, intitulada 

PORTUGAL, BRASIL E O MUNDO DO DIREITO, de 2009, mas também a 

participação nos festejos e respectivas Festschriften dos 80 e 85 anos de 

PETER HÄBERLE, respectivamente em Lisboa e Hamburgo.

Além disso, devo ao amigo VASCO a excepcional e generosa oportu-

nidade de uma estada em Lisboa como pesquisador e professor visitante 

da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa entre janeiro 

e março de 2009, como bolsista do Programa Erasmus Mundus, o que 

me permitiu não apenas o contato com os alunos, mas também com ou-

tros docentes de direito constitucional portugueses, do que resultaram 

Ir para o índice
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novos laços pessoais e acadêmicos, ademais da possibilidade de acessar 
as bibliotecas das duas Universidades. 

Portanto, trata-se aqui também de uma oportunidade de publicamen-
te externar meus próprios agradecimentos e de pessoalmente render ho-
menagem àquele que tem sido um grande amigo e colega e acima de tudo 
um dos principais construtores de pontes entre o Brasil e Portugal. 

Com VASCO fortalecemos – a aprendemos! - dentre tantos outros co-
nhecimentos, a consciência de que a cor da Constituição e do Direito 
há de ser de um verde cada vez mais intenso, que todos temos direito à 
cultura e de que precisamos ir em busca do ato administrativo perdido, 
além, é claro, de colocar o contencioso administrativo no divã da psicaná-
lise, tudo a demonstrar porquê a rica e criativa obra de VASCO, somada à 
sua fidalguia, generosidade e humor contagiante, tem cativado e influen-
ciado inúmeros alunos e colegas de tantos lugares. 

Assim, não sendo nosso intento adentrar o conteúdo dos textos que 
ora se publicam como mostra de reconhecimento, posto que isso tanto 
o homenageado quanto o público leitor poderão fazer com muito mais 
tempo e proveito, aderimos aqui efusivamente aos votos de gratidão for-
mulados, desejando que VASCO siga ainda por muito tempo iluminando 
tantas pessoas e tantos caminhos. 

De Porto Alegre para Lisboa, 26 de outubro de 2020.

Ingo Wolfgang Sarlet

Professor Titular e Coordenador do Programa de  
Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) da PUCRS

Ir para o índice
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Em Jeito de Agradecimento 
(“Sem Jeito”)

Sobre o modo como uma proposta feita aos estudantes 
de Mestrado, de elaboração de uma publicação conjun-
ta se tornou, no último momento e para minha grande 
surpresa, num Livro de Homenagem

Tenho tido muitos e excelentes estudantes de Mestrado e de Douto-
ramento, ao longo dos já muitos anos de carreira académica. Mas os es-
tudantes do ano de 2018 / 2019, da disciplina de “Direito Constitucional e 
Administrativo do Ambiente”, do Curso de Mestrado em “Ciências Jurídi-
co-Ambientais”, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, eram 
sem dúvida especiais. Tratava-se de um curso com muitos estudantes, na 
sua maioria provenientes do Brasil, todos interessados e empenhados em 
aprender Direito do Ambiente, como há muito não via. Ao mesmo tempo 
o “ambiente” das aulas era excelente, pleno de camaradagem e de espírito 
de entreajuda, propiciando apresentações e discussões vivas e empolga-
das, o que fazia com que aprender e ensinar fosse um verdadeiro prazer. 

Ir para o índice
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Daí,  ter colocado um desafio logo no início do ano (como costumo fazer 
nos “melhores” cursos), dizendo que se a qualidade dos “relatórios escri-
tos finais” estivesse ao nível do que as aulas prometiam, os estudantes que 
obtivessem as classificações mais elevadas, ficariam convidados a publicar 
os respetivos “ensaios de Direito do Ambiente” numa edição, que eu coor-
denaria e em que colaboraria também.

Nesse mesmo ano, estava a fazer o seu Pós-Doutoramento, na Faculda-
de de Direito da Universidade de Lisboa, sob minha supervisão (conjunta, 
com o colega e amigo Prof. Carlos Alberto Molinaro, da mesma Faculdade 
da candidata), a Profª. Doutora Márcia Andrea Bühring, da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), que participava nas mi-
nhas aulas de Direito do Ambiente. Acontece que a Profª. Márcia Bühring, 
para além de fazer um excelente trabalho de Pós-Doutoramento, que ob-
teve a classificação máxima, depois de discutido em provas públicas (por 
um júri que integrou a Profª. Alexandra Aragão, da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, que se encarregou de fazer a arguição, do Prof. 
Nuno Cunha Rodrigues e de mim próprio, da nossa Faculdade) “enturmou” 
com os estudantes de Mestrado, contribuindo para tornar ainda mais vivas 
e interessantes as respetivas aulas.  A ela devo uma prestimosa colabora-
ção no incentivo aos estudantes, assim como a persistência em manter 
viva a ideia de efetuar uma publicação conjunta.

E, quando chegou o final do ano letivo, todos os estudantes se tinham 
“excedido” a si mesmos, o que significou haver um grande número de 
trabalhos escritos de muito boa qualidade, a merecer a tal publicação 
conjunta. E, de novo, surgia a vontade persistente, dos estudantes e da 
Profª Márcia, para que fizéssemos essa obra conjunta.

Assim foi. Selecionámos os trabalhos, obtive o beneplácito do Institu-
to de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa, para 

Ir para o índice
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a publicação do nosso e-book, e enviou-se o material para os inevitáveis 
trabalhos editoriais. E eis senão quando a Profª. Márcia Bühring, para 
minha grande surpresa, me mostra um texto em minha homenagem, es-
crito pelo meu querido amigo e aliado de tantas pelejas jurídicas, o Prof. 
Doutor Ingo Sarlet, da PUCRS, dizendo-me que era sua intenção, assim 
como de todos os demais autores, tornar o nosso livro conjunto numa 
publicação em minha homenagem.

Fiquei comovido e literalmente sem palavras. Ainda tentei argumen-
tar que não havia razão para isso, que era cedo demais para essas coisas, 
que… Sem sucesso, o livro estava em marcha e já não dependia mais de 
mim, mas da vontade persistente de todos os seus outros autores. A única 
coisa a fazer era “dar um passo atrás”, pedindo à Profª. Márcia Bühring que 
assumisse sozinha a coordenação (o que era mais do que merecido, tendo 
em conta o empenho que ela colocou, desde o início, nesta obra coletiva) e 
agradecer muito penhorado a homenagem que me queriam fazer.

Mas falta ainda uma outra coisa: agradecer, de todo o coração, a to-
dos aqueles que me fizeram esta “partida”. Aqui vai:

- aos Mestrandos, que colaboraram com o seu texto para esta edi-
ção, e fizeram questão de me “presentear” com esta surpresa, que me 
deixa muito comovido e honrado. A saber, os Drs. Lavínia Fragoso, Thaís 
Muliterno, Davi Maciel, Rafael Silva, Ana Aguiar, Alassana Baldé, Eduardo 
Aguiar, Caio Gomes, Rafaella Leite.  Como Professor, que sou - e sempre 
fui -, não consigo imaginar nada de mais gratificante do que ser home-
nageado pelos meus próprios estudantes (ainda para mais, quando já 
deixaram formalmente de o ser);

- à Profª. Márcia Bühring, que congeminou esta “tramoia” desde a 
primeira hora, de forma persistente e decidida, e com quem tanto apren-

Ir para o índice
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di, ao ensinar-lhe um pouco do que sei. E como colega do mesmo ofício, 
só espero que algum dia, um grupo dos seus estudantes lhe faça o mes-
mo que ela agora ajudou a que me fizessem a mim;

- ao Prof. Tiago Fensterseifer, que conheci enquanto preparava o seu 
doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que 
me pediu para que prefaciasse um dos seus livros, o que fiz com muita 
honra e prazer, e cuja brilhante carreira sempre tenho acompanhado. A 
ele, tenho também de agradecer o artigo que elaborou, em colaboração 
com o Prof. Ingo Sarlet, para este livro em minha homenagem;

- ao meu colega e amigo Prof. Ingo Sarlet, com quem tanto aprendi 
nos longos anos que já leva a nossa amizade, das viagens pelo Brasil e por 
toda a Europa para participar em múltiplas conferências e colóquios, da 
inteligência e da comunicação partilhadas, da alegria de viver e do prazer 
da boa comida (continuo ainda, hoje e sempre, a seguir os seus conselhos 
e indicações preciosas acerca dos melhores restaurantes, até mesmo da-
queles situados em Lisboa). Obrigado por sermos amigos.

A todos: 

Bem Hajam.

Vasco Pereira da Silva

Lisboa, 27 de novembro de 2020 

Ir para o índice
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Homenagem e agradecimentos 

Primeiro Registro: “Verdes são os ventos da mudança...”. Essa frase, 

me fez cruzar o Oceano, ainda em dezembro de 2018, para enfrentar o 

maior desafio, o do pós-doutorado. Obrigada Professor Doutor Vasco Ma-

nuel Pascoal Dias Pereira da Silva, (Prof. Vasco) Catedrático da FDUL – Fa-

culdade de Direito da Universidade de Lisboa – Portugal, e meu Orientador 

pela generosidade e a acolhida. Obrigada também a FDUL, enquanto Insti-

tuição acolhedora, que em sua trajetória, traz mais de 100 anos de história.

Segundo Registro: “Sopram ventos no Direito do Ambiente: são bons 

ventos e trazem consigo mudança!...”. Aqui dedico um agradecimento 

especial ao Prof. Vasco, seu texto foi duplamente fundamental, ainda na 

oportunidade das aulas do Doutorado realizado no Brasil na PUCRS-Ponti-

fícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2010. Assim como, nas 

aulas que pude acompanhar na sua turma de Mestrado em dez.2018. jan 

e fev.2019 na FDUL-Lisboa. Pois despertam no aluno pelo menos curiosida-

de. Dessa forma, obrigada pela oportunidade de desfrutar do seu convívio 

e do convívio com outros colegas de diferentes partes do Mundo. 

Ir para o índice
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E POR ISSO, minha (nossa) homenagem ao Senhor, pela sinceridade, 

empatia, criatividade e generosidade, que cada vez mais tem influencia-

do alunos e colegas dos mais diferentes lugares do Planeta. Suas contri-

buições engrandecem o Direito Ambiental, e são universais.

Terceiro Registro: O título escolhido para o meu Pós-doutorado, sob 

sua supervisão, auxílio e incentivo, não poderia ser outro “Responsabili-

dade Civil Ambiental/Ecológica: Alguns pontos e contrapontos no ‘Transi-

tar Verde’ entre contextos distintos de estudo comparado entre Portugal 

e Brasil”. Ou seja, foram os “Bons Ventos de Mudança”, de aprendizado, 

de aspectos distintos vivenciados, no dia a dia, em duas realidades ímpa-

res, com aspectos, ora convergentes e ora, divergentes.

Quarto Registro: Também dedico um agradecimento especial, ao Prof. Dr. 

Carlos Alberto Molinaro, pela Orientação no doutorado e pelo incentivo em 

buscar além fronteiras o meu aprimoramento acadêmico no Pós-Doutorado.

Quinto Registro: Agradeço as palavras do Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sar-

let, que prontamente atendeu o meu pedido para prefaciar esta impor-

tante obra, ao nosso querido amigo e homenageado. Seus exemplos me 

(nos) motivam, serei eterna discípula.

E para tanto, seguem os preciosos textos:

O Primeiro artigo é do Nosso Homenageado, Dr. Vasco Pereira da 

Silva, intitulado “O Verde é uma das cores do Direito Constitucional”.  

Apresenta dois eixos temáticos, o primeiro sobre a formalização consti-

tucional do direito do ambiente, com o problema da natureza do direito 

fundamental ao ambiente, com destaque a três questões fundamentais. 

Ir para o índice
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E o segundo eixo, com o controlo judicial e eficácia dos direitos funda-

mentais em matéria ambiental.

O Segundo artigo é de minha autoria, Marcia Andrea Bühring sobre 

a “Reparação do Dano Ambiental: O quantum indenizatório e o dano 

moral extrapatrimonial”.  Com destaque às diferentes formas de repara-

ção e o que se entende por dano moral ambiental extrapatrimonial. Para 

ao final, trazer o que são os danos punitivos, ou punitive damages, como 

estes são vistos e aplicados na esfera ambiental.

O terceiro artigo é dos autores Dr. Ingo Wolfgang Sarlet e Dr. Tiago 

Fensterseifer, sobre “O Direito Constitucional-Ambiental Brasileiro e a 

Governança Judicial Ecológica: Estudo À Luz da Jurisprudência do Su-

perior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”. Apresentam, 

a “constitucionalização” do direito ambiental brasileiro desde a - e por 

força da - Constituição Federal de 1988, com notas de caráter geral sobre 

os deveres de proteção estatal em matéria ambiental no contexto de um 

Estado Democrático, Social e Ecológico de direito e os deveres de prote-

ção ambiental do Estado-Juiz e a governança judicial ecológica. 

O quarto texto é de Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso, sobre a 

“Tutela Constitucional do Ambiente no Brasil e em Portugal. Análise 

Comparada da Conservação Ambiental em Terras Privadas: Reserva Par-

ticular do Patrimônio Natural e Área Protegida Privada. Enfatiza a tutela 

constitucional do ambiente, do conceito de áreas protegidas e do regime 

jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. Destaca, por um 

lado, as unidades de proteção integral e de uso sustentável no Brasil e, por 

outro lado, da rede nacional de áreas protegidas em Portugal.

Ir para o índice
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Já o quinto texto é de Thaís Muliterno, sobre “Organismos Genetica-

mente Modificados: Uma abordagem comparada entre Brasil e União 

Europeia”.  Destaca os prós e contras das cultivares transgênicos/OGM, 

na União Europeia e no Brasil, na sociedade de risco. E traz, a regulação 

e órgãos fiscalizadores e a avaliação de impacto ambiental nos procedi-

mentos que os envolvem.

O sexto texto é de Davi de Paiva Maciel, sobre “A Avaliação de Im-

pacto Ambiental na Legislação Portuguesa e Brasileira”. Traça um per-

fil do âmbito de aplicação da AIA e competência, tanto administrativa, 

como para decisão sobre submissão do projeto e a parte do procedimen-

to, com ênfase na participação pública, nos prazos, e pós-avaliação.

O sétimo texto é de Rafael Pureza Nunes da Silva, sobre “Rotular 

para Proteger: Estudo sobre Rótulos Ecológicos”. Frisa a reinvenção da 

tutela ambiental, os rótulos ecológicos, com os diferentes tipos e a ca-

racterização dos programas de rotulagem, e ainda a ênfase ao sistema 

do rótulo ecológico europeu com contrato relativo às condições de utili-

zação deste e a busca do rótulo ecológico brasileiro. Apresenta algumas 

iniciativas, dificuldades e aspectos referentes à sua efetividade.

O oitavo texto é de Ana Carolina Campos Aguiar, sobre “Sanção Am-

biental: Uma Análise Crítica”. Faz referência temporal do despertar am-

biental global institucionalizado e surgimento consequencial das normas 

sancionadoras ambientais. Analisa os fundamentos da Diretiva 2008/99/

CE da União Europeia e traz a perspectiva comparada de ordenamentos 

jurídicos com sistemas infracionais/sancionatórios distintos: Portugal; Es-

panha e Brasil. E mostra que as sanções não pecuniárias são as melhores 

opções no quesito potencial preventivo.

Ir para o índice
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O nono texto é de Alassana Mendonça Baldé, sobre “Notas Sem Fron-

teiras acerca das Melhores Tecnologias Disponíveis no Regime da Pre-

venção Controlo Integrado da Poluição”. Pormenoriza uma introdução 

geral às mtd’s na sociedade de risco. Aborda a doutrina estrangeira e os 

princípios orientadores até chegar ao interesse público ambiental, a sua 

operacionalidade, legitimidade técnica. Destaca as vicissitudes constitucio-

nais das mtd´s (despacho/regulamento da sua inovação diante da lei).

O décimo texto é de Eduardo Henrique de Almeida Aguiar, sobre o 

“Custo da Responsabilidade Ambiental na Perspectiva Luso-Brasileira: 

Casos Borba e Samarco”. Aborda a autonomização da responsabilidade 

civil ambiental no Brasil e em Portugal, com as dimensões preventiva, 

reparatória e punitiva. Destaca às  excludentes de pagamento dos custos 

e o piso da responsabilidade, além do problema de insegurança social e 

jurídica. Menciona ainda, a quantificação e qualificação de danos e valo-

ração de custos ambientais.

O décimo-primeiro texto é de Caio Brilhante Gomes, sobre “O Licencia-

mento Ambiental Comparado: O valor do silêncio e partes do procedimen-

to que ameaçam o equilíbrio do Meio Ambiente a ser Protegido”. Refere 

o silêncio da administração e a relação entre o deferimento tácito e a pror-

rogação automática no licenciamento ambiental. Aborda os dois sistemas, 

primeiro o licenciamento ambiental no direito português, segundo o sistema 

brasileiro. Apresenta possíveis cenários para um licenciar mais verde.

O décimo-segundo texto é de Rafaella de Menezes Leite, sobre “A  Dig-

nidade Jurídica dos Animais Não-Humanos: Uma perspectiva no direito 

comparado”. Refere as definições e instrumentos jurídicos internacionais 

de tutela dos animais não-humanos. Apresenta os animais não-humanos no 

Ir para o índice
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direito comparado: da Alemanha, Áustria, Brasil e Portugal. Aborda a digni-

dade jurídica para além do animal humano, com os principais fundamentos. 

 Por tudo, e a todos, muito obrigada.

De Porto Alegre-RS-Brasil para Lisboa-Portugal, 2020.

Marcia Andrea Bühring

Pós-doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa (FDUL) – Portugal. Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Mestre em Direito pela Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR). 

Professora na PUCRS, na Escola Superior da Magistratura Federal do 
RS (ESMAFE). Advogada e parecerista.
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O verde é uma das cores  
do Direito Constitucional.1

VASCO PEREIRA DA SILVA2

l1 a2

I – A FORMALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DO AMBIENTE

1 – O problema da natureza do direito fundamental ao ambiente 

A Constituição portuguesa ocupa-se da problemática ambiental, tanto 

do ponto de vista objectivo, enquanto tarefa fundamental do Estado (ar-

tigo 9°, alíneas d) e e)), como do ponto de vista subjectivo, ao estabelecer 

um direito fundamental ao ambiente e à qualidade de vida (artigo 66°). 

Em minha opinião, é esta dimensão subjectiva que não apenas constitui 

a “chave” dogmática para a construção de um sistema de Direito do Am-

biente, abrangendo relações públicas e privadas e permitindo uma ponde-

1 O presente texto corresponde à versão, em língua portuguesa, do texto «Por-
tugal – Le Vert est aussi couleur de Constitution», publicado no «Annuaire International de 
Justice Constitutionnelle», nº. XXXV, 2019, Economica / Presses Universitaires d’Aix-Mar-
seille, 2020, pp. 455 e ss. Vide VASCO PEREIRA DA SILVA, «Verde Cor de Direito – Lições de 
Direito do Ambiente», Almedina, Coimbra, 2002, onde a questão se encontra tratada de 
forma mais desenvolvida.

2 Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Pro-
fessor Catedrático Convidado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. 
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ração equilibrada dos diferentes valores e interesses em presença, como 
também parece corresponder a uma “preferência” do legislador consti-
tuinte pela subjectivização da tutela jurídica das questões ambientais – na 
medida em que, para além da consagração de um direito fundamental ao 
ambiente, mesmo quando trata das tarefas estaduais, refere-se expressa-
mente aos direitos ambientais (vide o artigo 9°, alínea d))3. 

O problema da natureza jurídica do direito fundamental ao ambiente 
é não apenas complexo, do ponto de vista dogmático, como também 
polémico, uma vez que a concepção que se adopte tem subjacentes 
perspectivas filosófico-jurídicas, ou “concepções globais do mundo e da 
vida”, ou ainda “pré-compreensões” determinadas. Não fugirei a esse 
debate, por mais discutível que seja a questão, até porque aprendi, com 
Karl Popper, que tudo aquilo que não for refutável não é do domínio cien-
tífico. E, se me é permitido o reparo, é isso mesmo que faz as “delícias” 
das ciências humanas, em geral, e do direito, em particular, pois não há 
como uma “boa discussão” para fazer avançar o conhecimento científico. 

A enunciação do problema implica a colocação de três questões, no-
meadamente quanto a: 

1) Saber se o direito ao ambiente é um direito fundamental ou 
uma tarefa estadual “disfarçada”? 

2) Saber se o direito ao ambiente deve ou não ser considerado 
como um direito subjectivo? 

3  De acordo com o artigo 9º, alínea d), constitui tarefa fundamental do Estado 
«promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portu-
gueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, 
mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais».
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3) Saber quais as consequências em termos de regime decorren-
tes da natureza jurídica do direito ao ambiente? 

2- Primeira Questão: Saber se o direito ao ambiente é um direito 
fundamental ou uma tarefa estadual disfarçada? 

A questão de saber se o direito ao ambiente é ou não um direito fun-
damental depende tanto das opções do legislador constituinte como da 
adopção, pela doutrina, de uma concepção ampla ou restrita em matéria 
de posições subjectivas constitucionalmente fundadas. Ora, se em rela-
ção ao primeiro problema o legislador constituinte se pronunciou ine-
quivocamente no sentido de considerar o direito ao ambiente como um 
direito fundamental (vide o artigo 66° da Constituição), já no que respei-
ta à questão doutrinária verifica-se, também aqui, aquela discussão re-
corrente (sempre que nos afastamos do núcleo clássico de direitos civis e 
políticos, de liberdades perante os poderes públicos, que nasceram com 
o Estado liberal) de saber se se está ainda perante um “verdadeiro” direi-
to fundamental ou se se trata antes de uma tarefa estadual “disfarçada”, 
em razão da necessidade de intervenção (e já não de mera abstenção) 
estadual de que depende a concretização da disposição constitucional. 

Da minha perspectiva, os direitos fundamentais radicam num prin-
cípio axiológico permanente e absoluto – que é a dignidade da pessoa 
humana –, mas eles possuem também uma história – que é a da sua 
concretização em distintos momentos e sociedades humanas. E se o seu 
fundamento axiológico impõe uma busca incessante dos melhores ca-
minhos para a realização de um objectivo ideal, a sua dimensão históri-
ca mostra como a realização da dignidade da pessoa humana, em cada 
momento histórico e em cada sociedade, coloca novos desafios e exige 
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novas respostas ao Direito, obrigando à transformação e ao alargamento 

dos direitos fundamentais. Daí que faça todo o sentido não apenas con-

siderar a dimensão histórica da realização dos direitos humanos, como 

também ligar a evolução dos modelos de Estado com os direitos indivi-

duais, falando em gerações de direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais da primeira geração, nascidos com o cons-

titucionalismo liberal, enquanto liberdades perante o Estado e direitos 

civis e políticos (v.g. liberdade de expressão, direito de propriedade, di-

reito de sufrágio), eram vistos como um domínio dos indivíduos “prote-

gido” de “agressões” estaduais. Concebidos “à imagem e semelhança da 

propriedade” – em termos metafóricos, quase que se poderia falar em 

“direitos reais de liberdade” –, eles conferiam ao seu titular um espaço 

“livre” de intervenção estadual, apenas limitado pela lei e pela salvaguar-

da de outros direitos – daí a afirmação, ainda hoje tão generalizada no 

senso comum, que parte da assimilação dos direitos das pessoas às “ex-

tremas” dos imóveis, segundo a qual “a minha liberdade termina onde 

começa a liberdade do outro”.

De acordo com a lógica do Estado liberal, o que estava em causa era a 

consagração de direitos a uma abstenção estadual, uma vez que se par-

tia da ideia de separação entre Estado e sociedade e se considerava que 

a sociedade se desenvolveria tanto melhor, e os indivíduos seriam tão 

mais protegidos quanto menos os poderes públicos interviessem, dei-

xando funcionar a “mão invisível”. Os direitos fundamentais da primeira 

geração possuíam, assim, um conteúdo meramente negativo, correspon-

dente a um dever de abstenção das entidades públicas, considerando 

mesmo alguns que se tratava de natureza absoluta.
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Com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, os pode-
res públicos são chamados a desempenhar importantes tarefas na vida 
económica, social e cultural, nomeadamente através da Administração 
Pública, que se transforma de “Agressiva” em “Prestadora” de bens e 
serviços (para usar a sugestiva contraposição de Bachof)4. Os direitos 
fundamentais da segunda geração (v.g. o direito ao trabalho, à seguran-
ça social, à educação), que nascem com o Estado Social, não são mais 
direitos de abstenção mas antes de intervenção estadual, implicando a 
colaboração dos poderes públicos para a sua realização.

Trata-se ainda de direitos fundamentais, e não de tarefas estaduais 
“disfarçadas”, em primeiro lugar, porque a necessidade de actuação dos 
poderes públicos continua a ter por fundamento a realização da digni-
dade da pessoa humana, em face das novas realidades e exigências da 
sociedade; em segundo lugar, porque a intervenção estadual exigida 
constitui um dever jurídico que se destina à satisfação de interesses dos 
cidadãos, um dever que é correlativo da protecção jurídica individual. As-
sim, do ponto de vista dogmático, está-se agora perante direitos que têm 
por conteúdo prestações estaduais e que, no quadro das relações jurídi-
cas públicas, assumem a natureza de direitos relativos ou obrigacionais. 

Mas, do ponto de vista jurídico-dogmático, o Estado Social vai implicar 
ainda uma outra transformação da teoria dos direitos fundamentais. É que, 
mesmo os direitos fundamentais “clássicos”, ou de primeira geração, não 
dependem apenas de uma mera abstenção estadual, como até aí se dizia, 
antes implicam também a colaboração do Estado para a sua realização. 

4  Vide Otto Bachof, «Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwarts-
aufgaben der Varwaltung» in «Veroeffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staats-
rechtsleher», nº 30 (Reunião que teve lugar em Regensburg, de 29 de Setembro a 2 de Ou-
tubro de 1971), Walter de Gruyter, Berlin, 1972, páginas 193 e seguintes (maxime páginas 
277 e seguintes).
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Pois, também os direitos de primeira geração necessitam que as autorida-

des estaduais criem condições para a sua realização, mediante a actuação 

dos órgãos dos poderes legislativo, administrativo e judicial. 

Sirva de exemplo o direito de voto, que não se realiza se não hou-

ver leis eleitorais, recenseamento, eleições, apuramento dos resultados, 

para só referir algumas das muitas actuações públicas necessárias para a 

sua concretização. Mas o mesmo se diga, v.g. da liberdade de expressão, 

da liberdade religiosa, do direito de propriedade, do direito de associa-

ção, que implicam não só a existência de leis reguladoras do respecti-

vo exercício como também a colaboração activa de entidades adminis-

trativas para a sua concretização (v.g. garantindo a segurança, a ordem 

pública, apoiando e subvencionando iniciativas privadas), para além de 

postularem a existência de um sistema judicial que garanta a tutela plena 

e efectiva de tais direitos. Daí a necessidade de repensar a teoria dos 

direitos fundamentais, abandonando a ideia de que se trata de direitos 

de mera abstenção ou de direitos de natureza absoluta, considerando 

antes que todos os direitos fundamentais se concretizam tanto através 

da ausência de agressões como mediante actuações estaduais. 

Mas as coisas não se ficam por aqui em matéria de direitos fundamen-

tais. O Estado Pós-social em que vivemos – para além das mudanças intro-

duzidas ao nível do modelo político, económico e do surgimento da “Admi-

nistração infra-estrutural” (FABER)5-6 – trouxe consigo uma terceira geração 

5  Heiko Faber, «Vorbemerkungen zu einer Theorie des Verwaltungsrechts in der 
nachindustriellen Gesel1schaft», in «Auf einem Dritten Weg – Festschrift fuer Helmut Rid-
der zum siebzigsten Geburtstag», Luchterland, 1989, página 292; «Verwaltungsrecht», J. C. 
B. Mohr (Paul Siebeck), Tuebingen, 1992, página 337.

6  Para a caracterização do Estado Pós-social vide Vasco Pereira da Silva, «Em 
Busca do A. A. P.», cit., pp. 122 e segs..
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de direitos fundamentais, introduzindo a tónica da protecção jurídica indi-
vidual nos novos domínios do ambiente, da informática e das novas tec-
nologias, da genética, mas também do procedimento e processo públicos. 

Também aqui, para além das considerações de ordem histórico-políti-
ca, que conduziram ao alargamento dos direitos fundamentais, se verifi-
caram alterações de natureza jurídico-dogmática, que obrigam a reequa-
cionar a respectiva noção. Pois, se ao Estado Social correspondera uma 
«compreensão de direitos fundamentais antropologicamente optimista, 
democraticamente dinamizada e socialmente enraizada», assumindo-se 
a doutrina desses direitos «também como política de direitos fundamen-
tais processualmente concretizada ou a concretizar pelo “Estado de pres-
tações”»; agora, a «“enfatização” do “Estado post-industrial mínimo” em 
desfavor do “Estado social de prestações”» vai implicar um movimento 
de sentido contrário, em que a dimensão negativa dos direitos funda-
mentais é revalorizada em face da sua vertente prestadora, verificando-
-se quase que uma espécie de retorno dogmático ao «“paradigma perdi-
do” – o paradigma liberal – [e] voltando a conceber-se [os direitos funda-
mentais] essencialmente como direitos de defesa» (Canotilho)7. 

Da minha perspectiva, conforme anteriormente escrevi, o resultado 
desta evolução, «no Estado Pós-social em que vivemos, implica a colo-
cação, de novo, em primeiro plano, da vertente “garantista” dos direitos 
fundamentais, enquanto instrumentos de defesa contra agressões dos 
poderes públicos (e mesmo privados), mas não significa o esquecimento 
da vertente social desses mesmos direitos. Em causa está uma espécie 
de retomo à dimensão subjectiva dos direitos fundamentais, acentuando 
o seu aspecto individualístico, mas sem que isso tenha, forçosamente de 

7  José Joaquim Gomes Canotilho, «Constituição e Défice Procedimental», in «Es-
tado e Direito», volume I, n° 2, 2º Semestre, 1988, páginas 36 e 37.
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significar pôr em causa a sua dimensão social. O “recentramento” dos di-

reitos fundamentais, que passa pela recolocação do acento tónico na sua 

dimensão individual-garantista, não deve, pois, ser confundido com um 

regresso ao passado, nem com o retomar dos conceitos ultrapassados de 

direitos fundamentais do liberalismo clássico»8-9. 

Desta forma, a moderna doutrina dos direitos fundamentais tende a 

realçar a respectiva dimensão negativa, concebendo-os como direitos de 

defesa contra agressões dos poderes públicos (mas também dos priva-

dos, na medida da respectiva vinculação pelos direitos fundamentais) na 

esfera jurídica individual constitucionalmente protegida. E esta dimen-

são negativa tanto se verifica nos clássicos direitos da primeira como nos 

da segunda ou da terceira geração, urna vez que tanto pode haver uma 

agressão estadual violadora do direito fundamental quando se trate do 

direito de propriedade (v.g. uma declaração de utilidade pública ilegal de 

um prédio), como do direito ao trabalho (v.g. decisões discriminatórias, 

em razão do sexo, no acesso ou na promoção no domínio da função pú-

blica), como também do direito ao ambiente (v.g. uma licença ambiental 

ilegal concedida a uma indústria de produtos tóxicos)10. 

8  Vasco Pereira da Silva, «Em Busca do A. A. P.», cit., pp. 179 e 180.

9  E acrescentava-se ainda que a consideração que, por tal motivo, «bem andou 
o legislador constituinte português ao consagrar uma noção ampla de direitos fundamen-
tais, abrangendo direitos, liberdades e garantias (Título II) e direitos económicos, sociais e 
culturais (Título III), mas privilegiando, ao mesmo tempo, os primeiros, através da consa-
gração de um regime jurídico especial para os direitos, liberdades e garantias (artigos 17° 
e seguintes), de modo a assegurar-lhes uma maior garantia de efectividade. Desta forma, 
em face da Constituição portuguesa, os direitos económicos sociais e culturais – que tipi-
camente têm por objecto prestações, e não uma mera abstenção, ou um qualquer “dever 
geral de respeito”, são considerados como direitos fundamentais» (Vasco Pereira da Silva, 
«Em Busca do A. A. P.», cit., p. 180).

10  Neste sentido Gomes Canotilho, «Direito Constitucional e Teoria da constitui-
ção», 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2000, maxime páginas 461 e seguintes.
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Chegados ao presente estádio de evolução, verifica-se assim que, do 
ponto de vista dogmático, todos os direitos fundamentais possuem uma 
vertente negativa, que impede a existência de agressões estaduais no 
domínio constitucionalmente protegido, ao mesmo tempo que possuem 
uma vertente positiva, que obriga à colaboração dos poderes públicos 
para a sua realização. Ficando assim aberto o caminho para a reconstru-
ção da teoria dos direitos fundamentais, tanto em razão do alargamento 
e do enriquecimento da figura, como em razão da unificação jurídica do 
respectivo conceito. 

Em síntese, poder-se-ia concluir que a necessidade de reconstrução 
dos direitos fundamentais – sejam eles da primeira, da segunda ou da 
terceira geração –, que julgo ser uma exigência dos tempos modernos, 
decorre de um duplo fundamento: 

a)  axiológico, que é a dignidade da pessoa humana. Pois, o que 
está em causa (v.g. na liberdade de expressão, como no direito 
à saúde, ou à qualidade de vida) é a realização plena e efectiva 
da dignidade individual, já não a daquele Homem abstracto – 
dir-se-ia que “inventado” para dar origem ao Estado através 
do contrato social (também ele uma abstracção filosófica des-
tinada a enquadrar e a legitimar a comunidade política), como 
nos primórdios do Estado Liberal – mas a da pessoa humana 
concreta e em diferentes circunstâncias ou situações da vida. 
E daí a historicidade dos direitos fundamentais, que se vão 
alargando e enriquecendo em razão das novas realidades que, 
ao colocar ameaças e desafios novos, vão também exigir do 
Direito novas respostas destinadas a salvaguardar a dignidade 
da pessoa humana;
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b)  dogmático, decorrente das transformações por que passou 
a noção de direitos fundamentais e seu modo de realização 
pelos poderes públicos. E que leva a concluir que, em nossos 
dias, comum a todos os direitos fundamentais é a existência 
de uma vertente negativa, correspondente a uma esfera pro-
tegida de agressões estaduais (ou, por outras palavras, que se 
realiza através de “abstenções” de intervenção estadual sus-
ceptíveis de lesar tais direitos em termos constitucionalmen-
te inadmissíveis), assim como de uma vertente positiva, que 
obriga à intervenção dos poderes públicos de modo a permitir 
a realização plena e efectiva dos direitos constitucionalmente 
garantidos. Daí que, perante direitos fundamentais de primei-
ra, de segunda ou de terceira geração, a questão a colocar já 
não tem a ver com a respectiva natureza jurídica – já que, em 
todos os casos, se está perante realidades estruturalmente 
idênticas, que possuem as duas dimensões referidas – mas, 
quando muito, com o grau maior ou menor da respectiva di-
mensão positiva ou negativa – pois é facto que, em geral, nos 
direitos da primeira geração, o peso relativo da dimensão ne-
gativa é maior do que o da sua dimensão positiva, enquanto 
que, nos direitos da segunda e da terceira geração, as coisas 
tendem a passar-se ao contrário.

3- Segunda Questão: Saber se o direito ao ambiente é ou não um 
direito subjectivo?

Já se disse que os direitos fundamentais apresentam uma “dupla na-
tureza” (para usar a consagrada expressão de Hesse11): por um lado, são 

11  Konrad Hesse, «Grundzuege des V. der B. D.», cit., pp. 127 e ss..
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direitos subjectivos, na medida em que possuem uma dimensão negativa, 

enquanto direitos de defesa contra agressões de entidades públicas (e pri-

vadas) na esfera individual constitucionalmente protegida; por outro lado, 

configuram-se como estruturas objectivas da comunidade, pois compre-

endem também uma dimensão positiva, enquanto conjunto de valores e 

princípios conformadores de toda a ordem jurídica que estabelecem de-

veres de actuação e tarefas de concretização para os poderes públicos12. 

Dupla dimensão esta que, tal como venho defendendo, é comum a 

todos os direitos fundamentais (sejam eles da primeira, da segunda ou 

da terceira geração), pois aquilo que pode apresentar variações, em cada 

um deles, é apenas o peso relativamente maior ou menor das respecti-

vas vertentes positiva e negativa. 

Mas a ideia de que os direitos fundamentais possuem a natureza de 

direitos subjectivos – e, por conseguinte, que o direito ao ambiente é 

um direito subjectivo – tem encontrado algumas resistências entre nós13, 

pelo que se torna agora necessário proceder a uma espécie de “prova 

dos nove” do seu acerto, procurando refutar algumas das principais ob-

jecções que contra ela têm sido apresentadas. É o que se passa a fazer, 

relativamente aos seguintes argumentos: 

12  Vide também Alfred Katz, «Staatsrecht – Grund Kurs im oeffentlichen Recht», 
14ª edição, Mueller, Heidelberg, 1999, páginas 263 e seguintes; Joern Ipsen, «Staatsrecht II 
(Grundrechte)», Luchterhand, Neuwied / Kriftel / Berlin, 1997; Pieroth / Schlink, «Grund-
rechte – Staatsrecht II», 12ª edição, Mueller, Heidelberg, 1996.

13  Vide Jorge Miranda «Manual de D. C. – D. F.», cit., pp. 56 e ss.; Colaço An-
tunes, «O Procedimento Administrativo de Avaliação de Impacto Ambiental», Almedina, 
Coimbra, 1998, páginas 71 e seguintes; Carla Amado Gomes «As Operações Materiais Ad-
ministrativas e o Direito ao Ambiente», Associação Académica da Faculdade de Direito de 
Lisboa, Lisboa, 1999, páginas 13 e seguintes.
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a)  o de que a teoria dos direitos subjectivos públicos teria anda-
do, historicamente, ligada a concepções positivistas e estatistas. 
O que não obsta a que a noção jurídica de direito subjectivo 
público ou a teoria do estatuto não sejam susceptíveis de ser 
entendidas, em nossos dias, à luz de diferentes pressupostos. 

 Pois, conforme anteriormente escrevi14, aderir a uma “moder-
na doutrina do estatuto”, não significa (...) comungar da «visão 
positivista e estatista» da teoria dos direitos subjectivos públi-
cos de Georg Jellinek15, considerando que só o Estado tem 
vontade soberana e [que] todos os direitos subjectivos públi-
cos [se] fundamentam [...] na organização estadual», devendo 
ser analisados «a partir de uma ligação específica entre o indi-
víduo e o Estado, em termos de estatuto» (Jorge Miranda)16. 
Tal como não significa aceitar a ideia do Estado como «sujeito 
de vontade todo-poderoso» que dá origem a um “status sub-
jectionis” (Hesse)17; ou sequer a concepção do «“status negati-
vo”, de G. Jellinek, [que] reconduzia, em regra, os direitos fun-
damentais a algo de puramente formal, secundário, perante a 
forma principal do “status subjectionis”», no qual «a liberdade 
que o “status negativus” garante não se refere a relações da 

14  Vasco Pereira da Silva, «Em Busca do A. A. P.», cit., p. 183.

15  Vide Georg Jellinek, «System der s. oe. R.», cit., mx. p. 12 e segs. e 41 e segs.. 
Esta visão positivista e estatizante dos direitos subjectivos públicos, segundo Georg Jellinek, 
encontra-se bem patente em afirmações como as de que tais direitos consistem «exclusi-
vamente na capacidade de fazer mover as normas jurídicas no interesse dos indivíduos » 
(«System der s. oe. R.», cit., p. 51); ou a de que eles correspondem a um «interesse individual 
reconhecido predominantemente em função do interesse geral», cuja atribuição individual 
depende da qualidade de «membro da comunidade» («System der s. oe. R. », cit., p. 53).

16  Jorge Miranda, «Manual de D. C. – D. F.», cit., pp. 56 e 57.

17  Konrad Hesse, «Grundzuege des V. der B. D.», cit., p. 120.
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vida concretamente determinadas, mas a uma liberdade geral 
e abstracta contra agressões infra-legais» (Hesse)18-19.

 Antes significa, pelo contrário, adoptar uma orientação que re-
tira todas as consequências do “princípio da dignidade da pes-
soa humana”, reconhecendo uma esfera privada de liberdade 
e de autonomia em face do Estado, assim como um estatuto 
que permite aos indivíduos tratar “de igual para igual” com as 
entidades públicas. Já que «é o reconhecimento de direitos 
subjectivos que faz com que o indivíduo deixe de ser tratado 
como um objecto de poder, passe de “súbdito” a “cidadão”, se 
transforme num sujeito de direito em condições de estabele-
cer relações jurídica com os órgãos do poder público»20.

 O reconhecimento de direitos subjectivos em face das au-
toridades públicas corresponde, portanto, a uma exigência 
de ordem axiológica, decorrente do respeito pela dignidade 
humana. Daí a consideração de que os direitos fundamen-
tais constituem uma das modalidades de direitos subjectivos 
públicos, ao conterem o «estatuto jurídico-constitucional dos 
indivíduos», o qual possui natureza «jurídico-material», pois 
«compreende direitos e deveres concretos, determinados e 
delimitados no seu conteúdo, cuja actualização e preenchi-
mento é realizada por intermédio da ordem jurídica (Hesse)21.

18  Konrad Hesse, «Grundzuege des V. der B. D.», cit., p. 120.

19  Vide Georg Jellinek, «System der s. oe. R.», cit., p. 81 e segs. (“status subjectionis”, 
“status libertatis”, “status der aktiven Zivitaet”) e 94 e segs. (o “status negativus”, em particular).

20  Vasco Pereira da Silva, «Em Busca do A. A. P.», cit., p. 212.

21  Konrad Hesse, «Grundzuege des V. Der B. D.», cit., p. 119.
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 Assim se evitando a separação artificial entre os direitos fun-
damentais e os demais direitos subjectivos públicos, e permi-
tindo uma concepção global da posição do particular em qual-
quer relação jurídica pública. Pois, desta maneira, e «pensando 
agora no Direito Administrativo, os direitos fundamentais são, 
desde logo, susceptíveis de ser invocados pelos particulares 
que estabeleceram uma determinada relação (concreta) com 
a Administração, enquanto direitos subjectivos; além disso, na 
medida em que constituem princípios objectivos fundamen-
tais da ordem jurídica, eles “projectam-se” e “realizam-se” no 
ordenamento, por intermédio das normas jurídicas adminis-
trativas que os concretizam. Desta forma, a dupla natureza 
dos direitos fundamentais explica, não só a possibilidade da 
sua directa invocação pelos particulares nas relações adminis-
trativas concretas (enquanto direitos subjectivos), como tam-
bém a vinculação (objectiva) dirigida ao legislador ordinário, 
no sentido de não pôr em causa o conteúdo desses direitos 
através das normas de Direito Administrativo, sob pena dessa 
legislação configurar uma situação (objectiva) de inconstitu-
cionalidade (que seria também, simultaneamente, uma lesão 
dos direitos subjectivos dos seus titulares)»22; 

b)  o de que os direitos fundamentais correspondem a uma gran-
de diversidade de posições jurídicas, de natureza diferencia-
da, o que não permitiria a sua recondução à noção de direito 
subjectivo. Assim é, de facto, mas não é isso o que se verifica 
também em todos os domínios da enciclopédia jurídica? Não 

22  Vasco Pereira da Silva, «Em Busca do A. A. P.», cit., p. 185.
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é o que se passa também no direito privado, em se distinguem 
direitos comuns e potestativos, relativos e absolutos, de con-
teúdo amplo e restrito? Então, porque é que as coisas deviam 
ser diferentes no direito público, onde só existiria uma exclusiva 
modalidade de direito subjectivo, ainda para mais daí resultan-
do que todas as posições jurídicas substantivas que não se “en-
caixassem” nesse “modelo único” não eram de considerar? 

 A diversidade e multiplicidade dos direitos fundamentais, como 
dos demais direitos subjectivos públicos, é antes uma realidade 
inevitável nas sociedades complexas dos nossos dias, sem que 
isso signifique pôr em causa a respectiva natureza jurídica subs-
tantiva. Conforme se escreveu, a propósito das relações jurídi-
cas administrativas, «ao falar em direitos subjectivos dos parti-
culares (...) estamos, portanto, a referirmo-nos a uma panóplia 
de posições jurídicas muito distintas e não a um “figurino único” 
(da mesma maneira que, quando se fala em direitos subjectivos 
em qualquer outro domínio jurídico, eles podem apresentar di-
ferentes modalidades ). Mas, em todos esses casos, estamos 
perante verdadeiros direitos subjectivos, posições jurídicas de 
vantagem dos particulares em face das autoridades adminis-
trativas, e não de quaisquer “pseudo--direitos”, “semi-direitos”, 
“quase-direitos”, ou “direitos de segunda ordem”»23; 

c)  o de que os direitos fundamentais, dada a multiplicidade de 
sujeitos a que se referem, só muito dificilmente se poderiam 
considerar como direitos subjectivos, pertencentes a pessoas 
individualmente consideradas. Argumento que parece assen-

23  Vasco Pereira da Silva, “Em Busca do A. A. P.», cit., p. 220.
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tar na confusão entre previsão legal e titularidade de um direi-
to no âmbito de uma relação jurídica, entre generalidade da 
norma jurídica e todos e cada um dos respectivos destinatá-
rios, individualmente considerados. 

 Diferentemente, do que se trata é de considerar os direitos 
fundamentais como definidores de um estatuto dos particula-
res, susceptível de ser concretizado numa relação jurídica de-
terminada. E que fica dependente da verificação de um facto 
jurídico, «que transforma a previsão legal de direitos e deve-
res, susceptíveis de integrar uma ligação entre dois ou mais 
sujeitos de direito, numa relação jurídica. Uma coisa é a pre-
visão da norma, outra a sua concretização em face de dois ou 
mais sujeitos jurídicos, por intermédio de um facto criador»24. 

 Pelo que não só não se justifica pôr em causa a natureza de 
direitos subjectivos dos direitos fundamentais, em razão da 
multiplicidade dos seus destinatários, como também não pa-
rece ser necessário proceder a uma qualquer distinção entre 
relação jurídica geral (criada pela lei fundamental) e relação 
jurídica especial (que seriam as relações concretas), como 
pretendem alguns autores25; 

24  Vasco Pereira da Silva, “Em Busca do A. A. P.», cit., p. 177.

25  Neste sentido, vide Norbert Achterberg, «Die Rechtsverhaeltnistheoretische 
Deutung absoluter Rechte», Just / Wollenschlaeger / Eggers / Hablitzel «Recht und 
Rechtsbesinnung – Gedaechtnisschrift fuer Guenther Kuechenhoff (1907-1983)», Dunker 
& Humblot, Berlin, 1987, páginas 13 e seguintes; Wilhelm Henke, «Das subjektive Recht im 
System des oeffentlichen Rechts», in «Die oeffentliche Verwaltung», n° 17, Agosto de 1980, 
páginas 621 e seguintes, «Wandel der Dogmatik des oeffentlichen Rechts», in «Juristen 
Zeitung», ano 47, n° 11, 5 de Junho de 1992, páginas 541 e seguintes; Hartmut Bauer 
«Verwaltungsrechtslehre im Umbruch? Rechtsformen und Rechtsverhaeltnisse als Elemen-
te einer zeitgemaessen Verwaltungsrechtsdogmatik», in «Die Verwaltung Zeitschrift fuer 
Verwaltungswissenschaft», volume 25, n° 3, 1992, páginas 301 e seguintes.
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d)  o de que a natureza do bem jurídico “ambiente”, enquanto bem 
colectivo ou público, o tomaria insusceptível de apropriação, 
impedindo assim a sua consideração como direito subjectivo. 

 Ora, uma tal consideração assenta, a meu ver, num erro de pers-
pectiva, pois não é o bem “ambiente”, de natureza colectiva ou 
pública, que é apropriável, antes se trata de considerar que tal 
bem pode dar origem a relações jurídicas, em que existem con-
cretos direitos e deveres, decorrentes da sua fruição individual. 
Porque uma coisa é a tutela objectiva do bem ambiente, outra 
coisa é a protecção jurídica subjectiva ambiental, decorrente da 
existência de um domínio individual constitucionalmente pro-
tegido de fruição ambiental, que protege o seu titular de agres-
sões ilegais provenientes de entidades públicas (e privadas). 

 A Constituição estabelece, portanto, uma posição substantiva de 
vantagem, que é conferida aos particulares para a realização dos 
seus próprios interesses, e que é de configurar como um direito 
(de “defesa” contra uma agressão ilegal), no âmbito de uma rela-
ção jurídico-pública de ambiente. Pelo que, em caso de violação 
do direito fundamental, «a “defesa” ou “reacção” concedida pela 
ordem jurídica traduz-se na atribuição de um direito subjectivo 
público, que é correlato do dever jurídico--constitucional) de abs-
tenção que a Administração violou, não se tratando apenas de 

um simples direito de acção judicial»26-27. 

26  Vasco Pereira da Silva, «Em Busca do A. A. P.», cit., p. 240.

27  Conforme se esclarecia melhor, noutro passo, «a ideia de “defesa” ou de “re-
acção”, tem apenas que ver com a circunstância de ter sido violado um dever de omissão, 
por parte das autoridades administrativas, que decorre de um direito fundamental, e cuja 
agressão faz surgir um direito subjectivo do particular ao afastamento dessa conduta ilegal 
numa concreta relação jurídica administrativa, o que não deve ser confundido com uma 
qualquer concepção reducionista do direito subjectivo, que pretenda limitá-lo a um simples 
poder processual de acção» (Vasco Pereira da Silva, «Em Busca do A. A. P.», cit., p. 238).
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 Daí a necessidade de ter em conta os distintos planos da tutela 

objectiva e da protecção subjectiva do ambiente, consideran-

do não apenas o ambiente enquanto bem jurídico, como tam-

bém os direitos e deveres das pessoas no quadro de relações 

jurídicas constituídas para a defesa ambiental; 

e)  o de que a diversidade de posições jurídicas compreendidas 

no elenco dos direitos fundamentais obrigaria a distinguir 

entre direitos subjectivos, interesses legítimos e interesses 

difusos. Desta forma importando, para o domínio do Direito 

Constitucional, categorias cuja génese, no Direito Administra-

tivo, remonta ao período da sua “infância difícil”, quando uma 

Administração Agressiva estabelecia “relações de poder” com 

particulares vistos como meros “administrados”, os quais po-

diam ter “interesses” similares, ou opostos aos da Administra-

ção, mas não gozavam de verdadeiros direitos subjectivos. 

 Da minha perspectiva, não só julgo inaceitáveis, num Estado 

de Direito, os pressupostos (passados) que negavam ao parti-

cular a qualidade de sujeito de direito (vide os artigos 1°, 2°, 

18°, nº 1, 212°, nº 3, 268°, números 4 e 5 da Constituição); 

como também, de um ponto de vista teórico, não me pare-

ce correcto continuar a distinguir «entre “direitos subjectivos 

de primeira categoria” e “direitos de segunda”, ou mesmo de 

“terceira ordem” (como, eventualmente, poderiam ser consi-

derados os denominados interesses difusos), antes todas as 

posições substantivas de vantagem dos privados perante a Ad-

ministração devem ser entendidas como direitos subjectivos. 
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Daí que entre os denominados “direitos subjectivos”, “interes-

ses legítimos” e “interesses difusos”, não existam diferenças 

de natureza, mas – quando muito – de conteúdo»28. 

 Assim, como de há muito venho defendendo, «a concepção 

que trata de forma unitária as posições jurídicas dos indivídu-

os em face da Administração parece-me ser a mais adequada. 

Nos termos da “teoria da norma de protecção”, e aceitando o 

seu alargamento no domínio dos direitos fundamentais (...), o 

indivíduo é titular de um direito subjectivo em relação à Ad-

ministração, sempre que de uma norma jurídica que não vise 

apenas a satisfação do interesse público, mas também a pro-

tecção dos interesses dos particulares, resulte uma situação 

de vantagem objectiva, concedida de forma intencional, ou 

ainda quando dela resulte a concessão de um mero benefício 

de facto decorrente de um direito fundamental»29-30. 

28  Vasco Pereira da Silva, «Em Busca do A. A. P.», cit., p. 286.

29  Vasco Pereira da Silva, « Para um Contencioso A. dos P.», cit., p. 112.

30  A doutrina da “norma de protecção” foi construída por Buehler (O. Buehler, 
«Die Subjektiven Oeffentlichen Rechte und ihr Schutz in der Deutschen Verwaltungsrechts-
prechungen», Kolhammer, Berlin / Stuttgart / Leipzig, 1914), sendo mais tarde reformulada 
por Bachof e adoptada pela maioria da doutrina alemã. Segundo esta perspectiva, existe 
um direito subjectivo «sempre que uma norma jurídica exija um determinado comporta-
mento ao poder público para a satisfação de interesses individuais» (Bachof, «Reflexwi-
rkungen und Subjektive Rechte im oeffentlichen Recht», in «Gedaechtnisschrift fuer Walter 
lellinek – Forschungen und Berichte aus dem oeffentlichen Recht», 2ª edição, Gunther & 
Olzog, Muenchen, 1955, página 301). 

Mais recentemente, a doutrina da norma de protecção passou também a recorrer 
aos direitos fundamentais para alargar o âmbito dos direitos subjectivos públicos, nome-
adamente em relação aos impropriamente chamados “terceiros”, no âmbito de relações 
jurídicas multilaterais (Para um maior desenvolvimento da questão vide Vasco Pereira da 
Silva, «Em Busca do A. A. P.», cit., pp. 212 e ss.).

Ir para o índice



37

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

De resto, segundo creio, a pretensa distinção das categorias de direi-

to subjectivo, de interesse legítimo e de interesse difuso, assenta sobre-

tudo na utilização pela ordem jurídica de distintas técnicas de atribuição 

de posições de vantagem, que conduzem, no entanto, a resultados idên-

ticos. Se não vejamos: 

a)  a lei tanto pode atribuir um direito subjectivo, referindo-se-lhe 

expressamente, como estabelecendo um dever da Administra-

ção no interesse do particular, o qual, no âmbito de uma relação 

jurídica, é correlato da posição de vantagem do particular. Ora, 

em ambos os casos – e não obstante a diferente técnica legis-

lativa utilizada –, o particular goza de uma posição substantiva 

de vantagem, cujo conteúdo é delimitado (de forma positiva ou 

negativa, respectivamente) pela norma jurídica. 

 E isto vale tanto para o domínio do Direito Público – em que 

tanto possui um direito subjectivo o funcionário público que 

sabe que, ao fim de tantos anos de serviço, terá direito a uma 

regalia de natureza pecuniária, como o concorrente a um car-

go público, que sabe que a Administração tem o dever de o 

ouvir, ou de o tratar segundo regras de imparcialidade, gozan-

do assim dos correlativos direitos31 –, como do Direito Privado 
– em que, no que respeita à atribuição da posição substantiva 
de vantagem, é indiferente que a norma estabeleça que o cre-
dor tem direito a receber a coisa vendida ou, pelo contrário, 

31  Para utilizar exemplos semelhantes aos referidos por Freitas do Amaral, quan-
do distingue direito subjectivo de interesse legítimo (vide Freitas do Amaral, «Direito Ad-
ministrativo» (lições policopiadas), volume II, Lisboa, 1984, páginas 237 e seguintes.
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que o devedor tem o dever de a entregar, ou de cuidar dela 
até ao momento aprazado para a entrega. 

 Assim sendo, então porque é que, no caso do Direito Priva-
do, ninguém tem dúvidas em afirmar que, apesar da diferente 
técnica legislativa utilizada, ambas as situações configuram 
um direito subjectivo, ao passo que, no Direito Público, a dou-
trina dominante, entre nós, tenderia a dizer que só a primeira 
das hipóteses é que configura um direito subjectivo, enquanto 
que a segunda daria origem a um mero interesse legítimo? 

b) para além das duas situações referidas, a ordem jurídica pode 
ainda atribuir um direito subjectivo mediante uma disposição 
constitucional (consagradora de um “estatuto”), que atribui 
aos particulares a possibilidade de fruição individual de um 
bem jurídico, livre de agressões ilegais provenientes de enti-
dades públicas ou privadas; para além de estabelecer deveres 
ou tarefas aos poderes públicos necessárias para a sua concre-
tização – como sucede no direito fundamental ao ambiente. 

E, também nesse caso, não obstante a diferente técnica jurídica uti-
lizada, nos encontramos perante um direito subjectivo dos particulares, 
que tem como conteúdo, quer o dever de abstenção (com o consequen-
te “direito de defesa”), quer eventuais deveres de actuação das autori-
dades públicas (mas não as genéricas tarefas, de natureza programática, 
muitas vezes dependentes de realidades de natureza extra-jurídica), no 
âmbito de relações jurídicas concretas. Da minha perspectiva, portanto, 
os denominados (por influência italiana) interesses difusos, equivalem a 
direitos subjectivos públicos decorrentes da Constituição. 
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Em suma, em qualquer das três situações referenciadas, e independen-
temente da técnica jurídica utilizada, encontramo-nos perante posições 
substantivas de vantagem, destinadas à satisfação de interesses individu-
ais, possuindo idêntica natureza ainda que podendo apresentar conteúdos 
diferenciados, que são por isso de configurar como direitos subjectivos. 

Daí a reafirmação da minha ideia de não ser justificável distinguir entre 
direitos de primeira, de segunda, ou de terceira categoria, como seriam os 
direitos subjectivos, os interesses legítimos e os interesses difusos, sendo 
antes preferível proceder ao tratamento unificado dessas posições subs-
tantivas de vantagem no “conceito-quadro” de direito subjectivo (o que 
não obsta, por sua vez, a que este possa apresentar diferentes espécies e 
conteúdos, como sucede, de resto, noutros ramos de Direito). 

Concluída a apreciação dos argumentos contrários, assim fica feita a 
“prova dos nove” da qualificação dos direitos fundamentais, em geral, e do 
direito ao ambiente, em particular, como direito(s) subjectivo(s) público(s). 

4- Terceira Questão: Quais as consequências decorrentes da natu-
reza jurídica do direito ao ambiente em termos de regime jurídico? 

As considerações anteriores relativas à natureza dos direitos funda-
mentais não podiam deixar de ter consequências em termos de regime 
jurídico. Pois, por um lado, uma noção ampla de direitos fundamentais, 
comportando uma dupla dimensão, simultaneamente negativa e posi-
tiva, assim como, por outro lado, o seu enquadramento no âmbito dos 
direitos subjectivos públicos, possibilitam uma tentativa de compreensão 
global das posições substantivas de vantagem dos particulares no domí-
nio do Direito Público. 
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Pensando então nos direitos fundamentais, na nossa ordem jurídi-

ca, é costume distinguir uma dualidade de regimes jurídicos respeitante 

aos direitos, liberdades e garantias e aos direitos económicos, sociais e 

culturais. Que anda acompanhada de uma certa subalternização do tra-

tamento jurídico dos segundos, decorrente do facto de não haver «na 

Constituição portuguesa (como na generalidade das Constituições) um 

regime sistemático explícito dos direitos, económicos, sociais e culturais 

simétrico do regime dos direitos, liberdades e garantias, quer no plano 

substantivo quer nos demais planos» (Jorge Miranda). 

Mais precisamente, e numa tentativa de descrição das principais re-

gras jurídicas relativas aos direitos fundamentais, é habitual distinguir: 

a)  o regime comum a todos os direitos fundamentais – igualda-

de, universalidade, acesso ao direito, tutela jurisdicional e ou-

tras formas de protecção jurídica, responsabilidade civil das 

entidades públicas (vide os artigos 12°, 13°, 20°, 22°); 

b)  o regime próprio dos direitos, liberdades e garantias, que com-

preende um conjunto de regras de natureza material – aplica-

bilidade directa, vinculação de entidades públicas e privadas, 

reserva de lei, condicionamentos e limites às restrições legais, 

regulação do regime excepcional de suspensão, direito de resis-

tência (vide os artigos 18° e seguintes da Constituição), orgânica 

– reserva de competência (absoluta e negativa) legislativa da 

Assembleia da República (vide os artigos 164° e 165° da Consti-

tuição) e de revisão constitucional – limites materiais de revisão 

constitucional (vide o artigo 288° d) da Constituição); 
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c)  o regime próprio dos direitos, económicos, sociais e culturais, 
relativamente aos quais a doutrina e a jurisprudência têm pro-
curado destacar regras de carácter material – ligação a tarefas 
estaduais, realização potenciada pela participação dos interes-
sados, dependência da realidade constitucional, proporciona-
lidade (necessidade, adequação, balanço custos / benefícios), 
proibição de retrocesso –, orgânicas – reserva de competência 
absoluta em matéria de bases do sistema de ensino, reserva 
relativa em relação a bases do sistema de segurança social, do 
serviço nacional de saúde, dos sistema de protecção da natu-
reza, equilíbrio ecológico e património cultural (vide os artigos 
164º, alínea i) e 165°, nº 1, alíneas f) e g), da Constituição), 
e de revisão constitucional – direitos dos trabalhadores, das 
comissões de trabalhadores e das associações sindicais (vide 
o artigo 288°, alínea e), da Constituição)32. 

Desta forma, para além de um conjunto de regras comuns, distingue-
-se um regime de direitos, liberdades e garantias, pensado para direitos 
caracterizados pela sua dimensão predominantemente negativa, de um 
regime dos direitos económicos, sociais e culturais, concebido para di-
reitos caracterizados pela sua dimensão predominantemente positiva, 
como se essas duas vertentes não se verificassem sempre em todos os 
direitos fundamentais e pudessem dar origem a duas categorias autóno-
mas (tanto do ponto de vista conceptual como das normas aplicáveis). 

32  Vide Jorge Miranda, «Manual de D. C. – D. F.», tomo IV, cit., pp. 215 e ss. («re-
gime comum dos direitos fundamentais»), pp. 311 e ss. («regime específico dos direitos, 
liberdades e garantias»), pp. 383 e ss. («regime específico dos direitos económicos, sociais 
e culturais»). 

Em especial, sobre o regime dos direitos sociais vide Manuel Afonso Vaz, «O Enqua-
dramento Jurídico-Constitucional dos “Direitos, Económicos, Sociais e Culturais”», in «Juris 
et de Jure – Nos Vinte Anos da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa», 
Publicações da Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1998, páginas 603 e seguintes.
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Ora, uma tal separação de regimes jurídicos é dificilmente compatibi-
lizável com a ideia, consensualmente partilhada pela doutrina e jurispru-
dência nacionais, de que, em nossos dias, os direitos, liberdades e garantias 
não correspondem mais apenas a deveres de abstenção estaduais, mas 
exigem também a intervenção dos poderes públicos, da mesma maneira 
que os direitos económicos, sociais e culturais, para além de dependerem 
de tarefas estaduais, também conferem um domínio constitucionalmente 
garantido de agressões exteriores por parte de entidades públicas.

A “incomodidade” decorrente do facto de se criarem regimes jurídicos 
distintos para realidades estruturalmente idênticas, ainda que com graus 
diferentes de predominância das respectivas dimensões subjectiva e ob-
jectiva, parece ter sido sentida tanto pelo legislador como pela doutrina, 
que a procurou superar através do recurso aos «direitos fundamentais de 
natureza análoga», aos quais se aplicaria o regime jurídico dos direitos, 
liberdades e garantias (artigo 17° da Constituição). Tratar-se-ia, portanto, 
de direitos fundamentais – leia-se: direitos económicos, sociais e culturais 
– que eram simultaneamente distintos e análogos dos direitos, liberdades 
e garantias. Sem que ninguém fosse muito bem capaz de esclarecer onde 
é que residia a analogia, nem quais os padrões a comparar, nem sequer os 
critérios utilizáveis de determinação da identidade ou da diferença... 

Esta “não-categoria” dos direitos fundamentais análogos aos direitos, 
liberdades e garantias, surgia assim como uma espécie de “chave-mági-
ca” para resolver o problema do esbatimento de fronteiras teórico-con-
ceptuais entre direitos de primeira, de segunda ou de terceira geração, 
possibilitando a superação pragmática da rigidez da dicotomia de regi-
mes jurídicos dos direitos fundamentais. Mas se, por um lado, o recurso 
a um tal “expediente” dos “direitos análogos” permitia resolver os pro-
blemas práticos decorrentes da necessidade de ultrapassar a dualidade 
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de regimes jurídicos em matéria de direitos fundamentais; por outro 
lado, em termos dogmáticos, a necessidade de considerar tais direitos 
“hamletianos”, divididos entre “o ser e o não ser”, punha em causa quer 
a relevância da distinção, quer a dualidade de regimes jurídicos, entre 
direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, 
mostrando bem como “algo ia mal no reino da Dinamarca”... 

Tudo isto se vai tornar ainda mais evidente no que diz respeito ao 
direito fundamental ao ambiente. Já que a consagração de um tal direito 
vai contribuir para pôr em causa a dualidade classificatória e de regime 
jurídico dos direitos fundamentais. E obrigar a considerar que, «embora 
contemplado “ex professo” no título III da parte I da Constituição, o “di-
reito ao ambiente” não suscita só, nem talvez primordialmente, direitos 
económicos, sociais e culturais. Conduz outrossim a direitos, liberdades e 
garantias ou a direitos de natureza análoga» (Jorge Miranda)33. 

Da minha perspectiva, a consideração da natureza dos direitos funda-
mentais não pode deixar de ter consequências em termos de regime ju-
rídico. Se é verdade que, conforme se tem vindo a dizer, todos os direitos 
fundamentais (não obstante terem origem na primeira, na segunda ou 
na terceira geração) apresentam simultaneamente uma dimensão nega-
tiva, correspondente à defesa contra agressões dos poderes públicos, e 
uma dimensão positiva, correspondente à necessidade de actuação das 
entidades públicas (ainda que, em cada um dos direitos fundamentais 
– assim como em cada uma das categorias que se formaram historica-
mente – seja variável o peso relativo maior ou menor das respectivas 
vertentes positiva e negativa). Então, também o regime jurídico de todos 
os direitos fundamentais deve ter em conta tal realidade, combinando 

33  Jorge Miranda, «Manual de D. C. – D. F.», tomo IV, cit., p. 539.
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regras destinadas a garantir uma esfera individual protegida de agressões 

de entidades públicas (e privadas), com regras destinadas ao estabeleci-

mento de deveres de actuação e tarefas públicas, de modo a permitir a 

concretização das metas fixadas pelo legislador constituinte. 

É a esta luz que devem ser interpretadas as disposições constitucio-

nais relativas aos direitos fundamentais. Assim, o denominado regime 

jurídico dos direitos, liberdades e garantias, que integra um conjunto 

de regras destinadas a impedir agressões públicas (e privadas), é de 

aplicar a todos os direitos fundamentais na medida da sua vertente 

negativa; da mesma maneira como o denominado regime dos direitos, 

económicos, sociais e culturais, que corresponde à regulação da actua-

ção dos poderes públicos, é de aplicar a todos os direitos fundamentais 

na medida da sua vertente positiva. 

Da minha perspectiva, não há, portanto, que separar dois regimes 

jurídicos distintos, o dos direitos, liberdades e garantias e o dos direitos 

económicos, sociais e culturais, antes considerar que tais regras jurídicas 

devem ser aplicadas a todos os direitos fundamentais no que diz respeito 

às respectivas vertentes negativa e positiva. Da mesma maneira como 

a aplicação do regime dos direitos, liberdades e garantias aos direitos 

económicos, sociais e culturais não decorre, portanto, de uma qualquer 

“pretensa” analogia – tal como não obriga à criação da “não-categoria” 

dos “direitos análogos” –, mas resulta sim da identidade de natureza de 

todos os direitos fundamentais. 

E é precisamente essa identidade de natureza dos direitos fundamen-

tais que justifica a regra do artigo 17° da Constituição, que manda aplicar 

o regime jurídico dos direitos, liberdades e garantias também aos direitos, 

económicos, sociais e culturais. Ainda que seja criticável a sua formulação, 
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trata-se de uma regra muito importante, na medida em que permite esta-

belecer um regime jurídico unificado para todos os direitos fundamentais. 

O direito ao ambiente, oriundo da terceira geração dos direitos hu-
manos, apresenta em simultâneo uma vertente negativa, que garante ao 
seu titular a defesa contra agressões ilegais no domínio constitucional-
mente garantido, e uma vertente positiva, que obriga à actuação das en-
tidades públicas para a sua efectivação. Assim – e respondendo à ques-
tão formulada no início – ao direito ao ambiente é de aplicar o regime 
jurídico dos direitos, liberdades e garantias, na medida da sua dimensão 
negativa, e o regime jurídico dos direitos, económicos, sociais e culturais, 
na medida da sua dimensão positiva. 

II CONTROLO JUDICIAL E EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
EM MATÉRIA AMBIENTAL

1- A Justiça e o Ambiente 

Em Portugal, a “Constituição do Ambiente” criou um verdadeiro “Es-
tado de Direito Ambiental”, nomeadamente pela consagração do direi-
to fundamental ao ambiente, assim como pela criação de obrigações, 
deveres e tarefas de intervenção e de fiscalização a cargo das autorida-
des públicas. Isso significa a atribuição à Administração pública do papel 
principal no que diz respeito à proteção ambiental, uma vez que esta 
é responsável tanto pela efetivação do direito ao ambiente, como pela 
execução das políticas públicas em matéria ambiental. Daqui resulta uma 
espécie de “toque do Rei Midas”, que transforma em administrativas a 
maior parte das relações jurídicas ambientais.
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A “administrativização” das relações jurídicas ambientais também 
tem consequências em termos de competência dos tribunais. Em Portu-
gal, se à partida os litígios ambientais podem ser resolvidos por qualquer 
uma das jurisdições existentes, na medida das competências respetivas  
(nomeadamente: pelo Tribunal Constitucional, se estiver em causa uma 
violação da Constituição; perante os «Tribunais de Justiça», se é um con-
fronto de direito privado ou penal; ou em “Tribunal Administrativo”, se 
se tratar de uma relação jurídica administrativa), o que sucede é que se 
verifica hoje em dia uma tendência no sentido de fazer  da jurisdição 
administrativa a privilegiada para o julgamento das relações ambientais.

Com efeito, a grande Reforma do Contencioso Administrativo, de 
2002/2004 (que sofreu pequenas revisões em 2015 e 2019), ao concre-
tizar o princípio constitucional da tutela plena e efetiva dos particulares 
perante a Administração pública (artigo 268, nos. 4 e 5, da Constituição), 
veio consagrar que a Justiça administrativa deixa de ser de mera anula-
ção e passa a ser de plena jurisdição, atribuindo aos juízes administrati-
vos nomeadamente poderes de condenação e de dar ordens à Adminis-
tração pública34. Esta transformação foi acompanhada pelo alargamento 
do âmbito da jurisdição administrativa, tendo o legislador conferido aos 
tribunais administrativos, entre outros, o poder de julgar os litígios tendo 
por objeto « a prevenção, a cessação e a reparação de violações a valores 
e bens constitucionalmente protegidos, em matéria de (...) ambiente (…), 
quando cometidas por poderes públicos ” (art. 4º, n.º 1, k) da ETAF).

34  VASCO PEREIRA DA SILVA, «Do Útil, do Supérfluo e do Erróneo. Breves Apon-
tamentos sobre as Propostas de Revisão do Contencioso Administrativo e Fiscal», in EDU-
ARDO PAZ FERREIRA/ VASCO PEREIRA DA SILVA / ANA PAULA DOURADO / JOÃO MIRANDA 
/ NUNO CUNHA RODRIGUES / ANA GOUVEIA MARTINS, «Atas da Conferência sobre Inicia-
tivas Legislativas da Reforma do Contencioso Administrativo e Tributário», (e-book), ICJP 
/ CDIP, Lisboa, 2019, http://www.icjp.pt/publicacoes/pub/1/17644/view; «O Contencioso 
Administrativo no Divã da Psicanálise. Ensaio sobre as Acções no Novo Processo Adminis-
trativo», 2e, ed., Almedina, Coimbra, 2009.
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Ao conferir caráter jurídico-público às relações jurídicas ambientais, 
o legislador faz da Justiça administrativa o foro privilegiado para a reso-
lução dos litígios delas decorrentes. Daí resultando que «a maior parte» 
das questões relativas às relações ambientais são agora da competência 
do processo administrativo, uma vez que as únicas questões que ficam 
“de fora» desta previsão legal são as relativas às relações jurídicas pura-
mente privadas, em relação às quais não exista, em nenhum momento 
da sua criação ou da sua vigência, qualquer possibilidade de intervenção, 
de controlo ou de fiscalização por parte das autoridades (o que, hoje em 
dia, é certamente uma hipótese muito rara).

Mas para que a Justiça Administrativa se possa tornar cada vez mais 
verde, falta ainda a criação de tribunais especializados em questões am-
bientais na jurisdição administrativa, o que é um dos objetivos desta (pe-
quena) reforma de 201935. Resta esperar que a execução dessa reforma 
não continue a faltar ...

35  VASCO PEREIRA DA SILVA, «Do Útil, do S. e do E.. Breves A. sobre as P. de R. do C. 
A. e F.», cit., in EDUARDO PAZ FERREIRA/ VASCO PEREIRA DA SILVA / ANA PAULA DOURADO 
/ JOÃO MIRANDA / NUNO CUNHA RODRIGUES / ANA GOUVEIA MARTINS, «Atas da C. sobre 
I. L. da R. do C. A. e T.o», (e-book), cit.,  http://www.icjp.pt/publicacoes/pub/1/17644/view;
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Reparação do dano ambiental:  
o quantum indenizatório e o  
dano moral extrapatrimonial.1 

MARCIA ANDREA BÜHRING2

L1g2

A consolidação no Brasil da Responsabilidade Civil Ambiental se dá com a 
Jurisprudência nos Estados, mas principalmente os julgados do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal) , que sempre levam em 
consideração a ponderação,3 a interpretação e a adequação ao caso concre-
to ou a análise da lei [ou atos normativos] em tese, por meio do controle de 
constitucionalidade. Difere de Portugal, onde a doutrina ganha esse lugar de 
destaque, e os tribunais realizam em segundo plano essas orientações.

1  Esse capítulo (Capítulo 5) é parte integrante da Tese de Pós-doutorado (Defesa 
on-line, realizada em 16/07/2020). Tema: RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL/ECOLÓGICA: 
ALGUNS PONTOS E CONTRAPONTOS NO “TRANSITAR VERDE” ENTRE CONTEXTOS DISTINTOS 
DE ESTUDO COMPARADO ENTRE PORTUGAL E BRASIL. Dez/2018 a Jul./2020. Orientada pelo 
Dr. Vasco Pereira da Silva e Co-orientada pelo Dr. Carlos Alberto Molinaro. Obrigada a ambos. 

2  Pós Doutora em Direito pela FDUL-Lisboa-Portugal. Doutora em Direito pela 
PUCRS-Brasil. Mestre em Direito pela UFPR. Professora da PUCRS e da ESMAFE. Advogada 
e Parecerista. E-mail:  marcia.buhring@gmail.br.

3  Explica Alexy que a lei da ponderação obedece a três fases. “Na primeira fase deve 
ser determinada a intensidade da intervenção. Na segunda fase se trata, então, da importância 
das razões que justificam a intervenção. Somente na terceira fase sucede, então, a ponderação 
no sentido estrito e próprio”. ALEXY, Robert. Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de 
Direitos Fundamentais no Estado de Direito Democrático, Revista da Faculdade de Direito da 
UFRGS. Rio Grande do Sul, v. 17, 1999, p. 278.
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Isso porque compreender, delimitar, interpretar é estabelecer o alcan-
ce de um propósito, no caso, responsabilizar o causador do dano ambien-
tal, revelando assim o seu sentido, como aduz Freitas, o “jurista é aque-
le que, acima de tudo, sabe eleger diretrizes supremas, notadamente as 
que compõem a tábua de critérios interpretativos aptos a presidir todo e 
qualquer trabalho de aplicação do Direito”.4 Por conseguinte, refere ainda 
Freitas, os preceitos propostos em estudo de interpretação constitucional:

a)  todo juiz, no sistema brasileiro, é, de certo modo, juiz constitu-
cional e se afigura irrenunciável preservar, ao máximo, a coexis-
tência pacífica e harmoniosa entre os controles difuso e concen-
trado de constitucionalidade;

b)  a interpretação constitucional é processo tópico-sistemático, [...]

c)  ao hierarquizarmos prudencialmente os princípios, as normas e os 
valores constitucionais, devemos fazer com que os princípios ocu-
pem o lugar de destaque, ao mesmo tempo situando-os na base e 
no ápice do sistema, vale dizer, fundamento e cúpula do mesmo; 5 

A atividade interpretativa contempla uma ação hierarquizante de prin-
cípios e regras aplicáveis ao caso concreto. Freitas, endossa essa noção 
de hierarquização da atividade interpretativa quando refere que “uma vez 
que inexiste hipótese de dispensa da hierarquização (interpretar é, sem-
pre e sempre, hierarquizar)”, ou seja, “hierarquizando os princípios e as 
regras constitucionais, mais evidente transparece o papel concretizador do 
intérprete (juiz ou o cidadão em geral) de ser o positivador, aquele que dá 

4  FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição: preceitos de ex-
egese constitucional. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - R. TCMG, Belo 
Horizonte, v. 35, n. 2, p. 15-46, abr./jun. 2000, p. 18.

5  FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição: preceitos de ex-
egese constitucional. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - R. TCMG, Belo 
Horizonte, v. 35, n. 2, p. 15-46, abr./jun. 2000, p. 43-46.
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vida ao ordenamento, sem convertê-lo propriamente em legislador”.6 E, 
complementa que “as normas estritas ou regras vêm perdendo, cada vez 
mais, espaço e relevo para os princípios, despontando estes, por definição, 
como superiores àquelas”, muito embora “não se deva postular um siste-
ma constituído apenas de princípios, erro idêntico ao de pretender um or-
denamento operando como mera e desconectada aglutinação de regras”.7  

Portanto, árdua é a tarefa interpretativa do magistrado frente a um 
contexto de modernidade líquida e de tempos líquidos, segundo adverte 
Baumann,8 pois nada é feito para durar, nesse contexto de globalização, 
[ou globalização hegemônica9] na era da incerteza.10 Já que novos con-

6  FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição: preceitos de ex-
egese constitucional. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - R. TCMG, Belo 
Horizonte, v. 35, n. 2, p. 15-46, abr./jun. 2000, p. 21.

7  FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição: preceitos de ex-
egese constitucional. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - R. TCMG, Belo 
Horizonte, v. 35, n. 2, p. 15-46, abr./jun. 2000, p. 17.

8  A expressão “tempos líquidos” é cunhada por Bauman, como tempo de incerteza, 
e é isso que vivese atualmente um “momento de absoluta incerteza”, em relação ao comporta-
mento do ser humano. E, é nesse sentido, que afirma Bauman a passagem da fase “sólida” da 
modernidade para a “líquida”: “ou seja, para uma condição em que as organizações sociais (es-
truturas que limitam as escolhas individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, 
padrões de comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo 
(nem se espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo que 
leva para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam”. BAUMAN, Zygmunt. 
Tempos líquidos. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 

9  Para Santos: “A globalização hegemônica teve seus termos definidos pelo Consenso 
de Washington cujas orientações principais podem ser assim resumidas: o consenso do Estado 
fraco, segundo o qual a economia dispensa atuação contundente do Estado, que deve também 
ser mínimo quanto ao seu papel social; o consenso da democracia liberal, que é centrada na 
liberdade política e econômica, não na justiça social, de modo que com facilidade se resume a 
uma formalidade; e o consenso do primado do direito e do sistema judicial, que determina que a 
segurança jurídica necessária para a realização dos negócios advém de um Judiciário previsível e 
legalista”. SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventura 
de Sousa (org.). A Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 2002.

10  BÜHRING. Marcia Andrea. Globalização e cidadania na incerteza de “Tempos Líqui-
dos”. In: BÜHRING, Marcia Andrea; SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes (Orgs.) Ecocidadania 
em tempos líquidos: o direito ambiental em debate. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2016, p. 36.
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textos e novos danos surgem a cada dia, até mesmo danos futuros, im-
pensáveis outrora, e que começam a ganhar espaços. 

Ainda, o meio ambiente, em nível global, baseado segundo Santos, 
no cosmopolitismo: “cruzamento de lutas progressistas locais com o ob-
jectivo de maximizar o seu potencial emancipatório in locu através de 
ligações translocais/locais”,11 ou movimentos sociais ecológicos.

Por outro lado, Freitas já chamava atenção para a complexidade de 
fatos novos, visto que “a interpretação deve ser de molde a levar às últi-
mas conseqüências a ‘fundamentalidade’ dos direitos, afirmando a uni-
dade do regime dos direitos das várias gerações, bem como a presença 
de direitos fundamentais em qualquer relação jurídica”.12 

Visto que Häberle defende a ideia de que a interpretação da Cons-
tituição, não pode mais ser um atributo restrito aos juristas, numa “so-
ciedade fechada”, mas que a interpretação deve ser realizada pela so-
ciedade aberta e pluralista, abrangendo também seguimentos públicos 
particulares e cidadãos.13

E mais, a Sociedade de Intérpretes, como refere Häberle, significa 
que toda e qualquer pessoa que “leia livremente a Constituição acaba 

11  SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: SANTOS, Boaventu-
ra de Sousa (org.). A Globalização e as Ciências Sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 25-94, 
p. 69.

12  FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição: preceitos de ex-
egese constitucional. In: Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - R. TCMG, 
Belo Horizonte, v. 35, n. 2, p. 15-46, abr./jun. 2000, p. 19.

13  HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes 
da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. 
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997 e HÄBERLE, Pe-
ter. Hermenêutica Constitucional em Crise: A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. 
Porto Alegre: Fabris, 1997, p. 42.
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sendo co-intérprete do texto”.14 Assim já se manifestava Freitas, nesse 
sentido quando comenta sobre os juízes constitucionais.

Ora, em face de ser o juiz o detentor único da jurisdição, surge 
o amplo e irrenunciável direito de amplo acesso à tutela juris-
dicional como uma contrapartida lógica a ser profundamente 
respeitada, devendo ser proclamado este outro vetor decisivo 
no processo de interpretação constitucional: na dúvida, prefira-
-se a exegese que amplie o acesso ao Judiciário, por mais con-
gestionado que este se encontre, sem embargo de providências 
inteligentes para desafogá-lo, sobretudo coibindo manobras re-
cursais protelatórias e estabelecendo que o Supremo Tribunal 
Federal deva desempenhar exclusivamente as atribuições rela-
cionadas à condição de Tribunal Constitucional, sem distraí-lo 
com tarefas diversas destas, já suficientemente nevrálgicas para 
justificar a existência daquela Corte.15 

14  Responde Häberle em entrevista histórica. “Sim, essa ideia também é proposta pela 
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Trata-se de um livro que escrevi em 1975 e que 
foi excelentemente traduzido e comentado pelo ministro Gilmar Mendes. Poderíamos dizer, no 
sentido filosófico, que a idéia da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição significa que 
toda e qualquer pessoa que leia livremente a Constituição acaba sendo co-intérprete do texto. 
Essa idéia é a expressão da teologia no protestantismo alemão. Eu só adquiri consciência disso 
mais tarde, e o paradigma da sociedade aberta hoje pode ser estendido na direção da comuni-
dade internacional, da comunidade de entes do Direito Internacional Público, do Jus Gentium. 
Coloca-se aqui a pergunta: Quem cria o Direito das Gentes e quem o interpreta? Não são apenas 
os Estados e não são apenas os grandes doutrinadores. Nesse contexto, os mais importantes 
intérpretes são organizações não-governamentais, como, por exemplo, o Greenpeace e a Anis-
tia Internacional. O Direito das Gentes é, na minha perspectiva, o Direito Constitucional da Hu-
manidade. Por isso, os 196 membros da ONU são sujeitos imprescindíveis do Direito das Gentes. 
Mas o Direito das Gentes é também co-desenvolvido por relações pela internet, por tribunais 
constitucionais de grande qualidade ou também pela Corte Penal Internacional e pelos Tribunais 
Especiais das Nações Unidas, como os que existem na Holanda e na Iugoslávia”. HÄBERLE. Peter. 
Série: Entrevistas Históricas. Disponível em: https://www.conjur.com.br/20anos/2017-ago-10/
peter-haeberle-constitucionalista-alemao-constituicao-e-declara. Acesso em:19 set. 2017.

15  FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição: preceitos de ex-
egese constitucional. In: Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - R. TCMG, 
Belo Horizonte, v. 35, n. 2, p. 15-46, abr./jun. 2000, p. 29-30.
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Referem ainda Sarlet e Vianna, que a efetivação da Constituição deve 

representar “a busca da eficácia e da efetividade dos direitos fundamen-

tais, pena de restar reduzida à mera figura retórica, vazia de efeitos prá-

ticos”, por isso, a postura ativa por parte do STF.16

Dessa forma, a regra da reparação no caso de dano ambiental ou 

ecológico, tanto no Brasil como em Portugal, é a restauração natural em 

primeiro plano.

FORMAS DE REPARAÇÃO

O Anexo II, da Diretiva 2004/35-CE, estabeleceu três formas de 

reparação:17 “As medidas de reparação dos danos ambientais ou das 

ameaças iminentes de danos, para a água ou para as espécies e os ha-

bitats naturais protegidos podem assumir três formas: reparação pri-

mária, no próprio local [no Brasil corresponde ao conceito de restaura-

ção da Lei 9.985/00], reparação complementar, [no Brasil exerce uma 

função compensatória] e a reparação compensatória” [volta-se para os 

lucros cessantes ambientais].

16  “Daí porque exsurge clara a necessidade de assunção de uma postura ativa por parte 
do STF, operando na condição de Tribunal Constitucional, quanto ao enfrentamento da omissão 
inconstitucional, seja por meio de uma atuação normativa em sentido amplo, ou mesmo de fun-
ção materialmente legislativa, portanto, normativa em sentido estrito, para o que, em âmbito 
mais restrito, foi-lhe conferida competência constitucional em sede de mandado de injunção”. 
SARLET, Ingo Wolfgang e VIANNA, Rodrigo. A tutela dos Direitos Fundamentais e o STF como 
“legislador positivo”. Revista Mestrado em Direito. Direitos Humanos Fundamentais. EDIFIEO: 
Osasco, Ano 13, n. 2 (2013), p. 95-134.

17  Folheto da Diretiva da Responsabilidade Ambiental da Comissão Europeia. Dis-
ponível em: https://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Responsabilidade%20Ambiental/
Folheto%20RA_CE.pdf . Acesso em 20 maio 2019.
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Quadro 3 – Formas de Reparação do Anexo II, da Diretiva 2004/35-CE

Fonte: A AUTORA (2019).

Ir para o índice

Reparação primária: Reparação complementar: Reparação compensatória:

Ações destinadas a pôr imedia-
tamente termo ao incidente, 
bem como a reduzir, conter, 
prevenir outros danos e pro-
ceder à descontaminação. São 
igualmente designadas por me-
didas de reparação de emer-
gência (ou imediatas) (e, na sua 
maioria, precedem a reparação 
primária propriamente dita), e 
medidas de reparação a médio 
ou longo prazo no sítio danifica-
do, destinadas a restituir o am-
biente danificado ao estado ini-
cial em que se encontraria caso 
o dano, ou a ameaça de dano, 
não tivesse ocorrido («recupe-
ração em espécie»).

Exemplos de Reparação pri-
mária
- descontaminação (reparação 
de emergência ou imediata);
- criação de barreiras para im-
pedir que a poluição se disse-
mine (reparação de emergên-
cia ou imediata);
- reclassificação, rede limitação 
e replantação do sítio danificado 
com espécies autóctones para 
acelerar a regeneração natural, 
após a perturbação associada 
às ações de reparação primária;
- introdução de espécies, desig-
nadamente as componentes da 
cadeia alimentar que susten-
tam os peixes e a fauna e a flora 
selvagens, como as comunida-
des de invertebrados essenciais 
para os peixes e outra fauna e 
flora insetívoros, e as comuni-
dades de pequenos mamíferos 
essenciais para as aves de rapi-
na e os mamíferos carnívoros;
- restabelecimento do acesso aos 
serviços recreativos e atividades 
comerciais anteriormente pro-
porcionados pelo sítio danificado;
- a regeneração natural dos 
recursos danificados também 
pode ser englobada na repara-
ção primária. 

Se a reparação primária não 
for suficiente para restituir o 
ambiente ao estado em que 
se encontraria se o dano não 
tivesse ocorrido (o denomina-
do «estado inicial»), podem 
introduzir-se melhorias suple-
mentares no sítio danificado. 
Se tal não for viável ou implicar 
custos excessivos, a reparação 
pode efetuar-se noutro sítio. Por 
exemplo, se a reparação primá-
ria de um pesqueiro danificado 
só conseguir recuperar 50% do 
pesqueiro no sítio danificado, é 
possível proceder a uma repara-
ção complementar noutro local 
para obter os 50% remanescen-
tes, de modo a que os recursos 
de pesca, medidos nos dois sí-
tios, sejam equivalentes a 100%.

Exemplos de Reparação com-
plementar e compensatória:
- reposição do habitat em fun-
cionamento nas áreas histori-
camente abrangidas por este, 
como, por exemplo, o restabe-
lecimento de zonas húmidas em 
terras agrícolas drenadas;
- aumento do sucesso reprodu-
tivo das espécies, por exemplo, 
protegendo os sítios de nidifi-
cação das aves contra os preda-
dores ou a perturbação causada 
pela atividade humana;
- abertura de novas zonas de habi-
tat para os peixes mediante a re-
moção das barreiras à migração;
- reforço do estado natural dos 
habitats através da eliminação 
de espécies invasivas;
- proteção das águas subterrâne-
as contra contaminações futuras; 
- proteção contra a perda de ha-
bitats eventualmente resultante 
do desenvolvimento;
- aumento da quantidade ou da 
qualidade das atividades recrea-
tivas disponíveis num sítio;
- descontaminação de um sítio 
«órfão» contaminado

Se a reparação primária (e a 
reparação complementar, caso 
seja necessária) demorar algum 
tempo a reparar os danos causa-
dos à natureza, deve aplicar-se 
uma reparação compensatória 
para as perdas temporariamen-
te sofridas (perdas transitórias). 
Relativamente aos danos cau-
sados ao solo, a DRA impõe, 
como requisito mínimo, que 
a reparação primária elimine, 
controle, contenha ou reduza 
os contaminantes em causa, de 
modo a deixarem de comportar 
riscos significativos de efeitos 
adversos para a saúde humana 
(a reparação complementar ou 
compensatória não é exigida).
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Também a referência expressa a necessidade de restauração do dano 
ambiental  (primeiro item do art. 48 da Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 
11/1987), [revogada pela Nova Lei de Bases de 2014]:  “Art. 48, 1 - Os in-
fractores são obrigados a remover as causas da infracção e a repor a situ-
ação anterior à mesma ou equivalente, salvo o disposto nº 3”,  Acrescen-
ta o item 3 que, caso não seja possível a reposição da situação anterior ao 
dano, “os infractores ficam obrigados ao pagamento de uma indenização 
especial “Art. 48, 3 - Em caso de não ser possível a reposição da situa-
ção anterior à infracção, os infractores ficam obrigados ao pagamento 
de uma indemnização especial a definir por legislação e a realização das 
obras necessárias à minimização das consequências provocadas”. 

Em Portugal, também a restauração natural, a reparação do dano 
ecológico é prioridade (art. 562 CC/66). Como menciona Varela ao co-
mentar também o artigo 566, I, CC/66 pela reconstituição natural do 
dano, menciona “o fim precípuo da lei nesta matéria é, por conseguinte, 
o de prover à direta remoção do dano real à custa do responsável, visto 
ser esse o meio eficaz de garantir o interesse capital da integridade das 
pessoas, dos bens ou dos direitos sobre estes”.18

Pelo critério da reconstituição natural, afirma Leitão, disposto no 
art. 562º, CC/66 e traz o exemplo da sentença dada pelo Juiz de Coru-
che de 23/02/1990, que em razão da destruição de árvores onde nidi-
ficavam cegonhas, ordenou a elaboração de construções que permitis-
sem essa nidificação:

O art. 562º do CC/66 atribui primazia à reconstituição natural, 
o que é um critério extremamente relevante em sede ambien-

18  VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. 7. ed. Coimbra: Livraria Alme-
dina, 1991, v.1. p. 902.
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tal. Deve salientar-se, por outro lado, que a impossibilidade de 
quantificar em termos exactos os prejuízos causados pela lesão 
ambiental, não impede os tribunais de atribuir indemnização 
pecuniária por danos ambientais, uma vez que o art. 566º, nº3 
do CC/66 admite claramente que, quando não puder ser fixado 
o montante exacto dos danos, o Tribunal julgue equitativamente 
dentro dos limites que tiver por provados. 19 

Finaliza com outro critério quanto aos danos futuros, que “por força 
do art. 564º, nº 2, CC/66, adverte que os Tribunais poderão levá-los em 
consideração, mas apenas “se forem previsíveis, o que permite a indem-
nização de danos futuros, exigindo-se, no entanto, pelo menos, um alto 
grau de probabilidade da sua verificação, já que os danos meramente 
individuais não serão indemnizáveis no âmbito desta disposição”.20

E mais, Portugal traz previsão ainda, que se afasta o princípio da res-
tauração natural quando essa se revelar excessivamente onerosa, veja-
-se: “Art. 566, 1 CC/66 “A indenização é fixada em dinheiro, sempre que 
a reconstituição natural não seja possível, não repare integralmente os 
danos ou seja excessivamente onerosa para o devedor”.

Dessa maneira, a reparação de danos ecológicos afirma Gomes, “pro-
movida por autores populares não resulta na atribuição de quantias pe-
cuniárias aos peticionantes. Ultrapassando os equívocos da Lei nº 83/95, 
de 31 de agosto e posicionando-se na linha da directiva”, pois “o RRPDE 

19  LEITÃO, Luis Menezes. A responsabilidade civil por danos causados ao ambiente. 
Actas do Colóquio: A responsabilidade civil por dano ambiental. Faculdade de Direito de Lisboa 
Dias 18, 19 e 20 de Novembro de 2009. Organização de Carla Amado Gomes e Tiago Antunes. 
Edição: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas. www.icjp.pt Maio de 2010. p. 27. 

20  LEITÃO, Luis Menezes. A responsabilidade civil por danos causados ao ambiente. 
Actas do Colóquio: A responsabilidade civil por dano ambiental. Faculdade de Direito de Lisboa 
Dias 18, 19 e 20 de Novembro de 2009. Organização de Carla Amado Gomes e Tiago Antunes. 
Edição: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas. www.icjp.pt Maio de 2010. p. 27. 
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nega a concessão de ‘compensações’ a sujeitos/associações agindo em 

nome da colectividade, afastando-se de uma hipótese de dano moral co-

lectivo”, e também menciona o Fundo de Intervenção Ambiental:

Perante um dano ecológico, ou há possibilidade de reparação 

primária ou, não sendo esta (plenamente) possível, avança-se 

para uma indemnização complementar e/ou compensatória, 

conforme explicitadas no Anexo V, 1., visando a reconstituição 

natural ou por equivalente. Isto não significa que, em acções de 

efectivação da responsabilidade e perante a inércia do lesante 

na execução das medidas em que foi condenado, os autores não 

se vejam forçados a pedir a execução por terceiro ou a execução 

para pagamento de quantia certa21, que reverterá para o Fundo 

de Intervenção Ambiental, conforme dispõe o artigo 6º/1/d) do 

DL 150/2008, de 30 de Julho22.” 23

Quanto à função da responsabilidade civil, em específico, quando tra-

ta de reparação do dano moral individual, no Brasil, a primeira e principal 

é a compensatória, como afirma Pinto Junior: 

Observe-se, no particular, que a penalidade ressarcitória ou in-

denizatória propriamente dita é adequada para a hipótese de 

dano material, que pode ser reparável ou indenizável, visto que 

é materialmente possível a sua quantificação. O dano moral, ao 

21  Nos termos do artigo 157º/2 do CPTA, que remete para os artigos 933º e segs do CPC.

22  Do mesmo modo, as quantias obtidas através de acções de regresso movidas pelo 
Estado para recuperação de custos de medidas de prevenção e reparação de danos ecológicos 
têm o Fundo de Intervenção Ambiental por destino.

23  GOMES, Carla Amado. A Responsabilidade Civil por Dano Ecológico: reflexões pre-
liminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de Julho”. In: GOMES, Carla 
Amado; ANTUNES, Tiago (org.). Actas das Jornadas de Direito do Ambiente, Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa, 15 de Outubro de 2008.Lisboa: [S. n.], 2009. p. 262.
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contrário, por sua própria natureza e definição, é extrapatrimonial 

ou imaterial, logo não há possibilidade de mensurá-lo, o que não 

impede, entretanto, que a vítima seja compensada pecuniaria-

mente (ou mesmo de outro modo à sua escolha, obviamente com 

respeito aos princípios da razoabilidade e da dignidade humana.24

Noutra seara, a questão das garantias financeiras, adverte Pereira, é fun-

damental, conforme o art. 2º; art. 22º e Anexo III do DL 147/2008, por se tra-

tar de uma atividade ocupacional sujeita, pelo menos, a licença ambiental.25

Mencione-se, por importante que o Decreto-Lei nº 147/2008 - Lei de 

Participação Procedimental e da Ação Popular, representa a regra geral, a 

responsabilização Civil Ambiental subjetiva: cujo artigo 22º traz a garan-

tia financeira obrigatória: 

Artigo 22º Garantia financeira obrigatória:

1 - Os operadores que exerçam as actividades ocupacionais enu-

meradas no anexo iii constituem obrigatoriamente uma ou mais 

garantias financeiras próprias e autónomas, alternativas ou com-

plementares entre si, que lhes permitam assumir a responsabili-

dade ambiental inerente à actividade por si desenvolvida. 2 - As 

garantias financeiras podem constituir-se através da subscrição 

de apólices de seguro, da obtenção de garantias bancárias, da 

participação em fundos ambientais ou da constituição de fundos 

próprios reservados para o efeito. 3 - As garantias obedecem ao 

princípio da exclusividade, não podendo ser desviadas para outro 

fim nem objecto de qualquer oneração, total ou parcial, originá-

24  PINTO JÚNIOR, Amaury Rodrigues. A função social dissuasória da indenização por 
dano moral coletivo e sua incompatibilidade com a responsabilidade civil objetiva. Revista do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v.56, n.86, p.37-52, jul./dez. 2012. p. 48.

25  Aula Prof. Vasco Pereira da Silva, no Mestrado FDUL, janeiro 2019.
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ria ou superveniente. 4 - Podem ser fixados limites mínimos para 

os efeitos da constituição das garantias financeiras obrigatórias, 

mediante portaria a aprovar pelos membros do Governo respon-
sáveis pelas áreas das finanças, do ambiente e da economia. 26

Por isso refere Cruz, que sendo inviável indenizar todos e cada um dos 

membros da comunidade individualmente, “resta destinar a compensa-

ção arbitrada a uma melhor proteção e defesa do bem afetado, de que 

todos os interessados beneficiarão”. Inclusive faz a menção a Convenção 

de Lugano que aponta para a criação de um fundo especial:

[...] destinado a recolha das indenizações devidas por danos no 
ambiente e que deverão ser destinadas à recuperação do mes-
mo ambiente.[…] Na verdade, tememos que não passe de mais 
uma verba a enriquecer os cofres do Estado. É por isso que de-
fendemos a criação urgente de fundos destinados à prossecução 
dos interesses ofendidos na ação de que tiver resultado a inde-
nização pecuniária, fundos esses que deverão ser objeto de uma 
gestão mista em que o Estado desempenhe essencialmente um 
papel fiscalizador/moralizador, mas onde tenham voz privilegia-
da as associações representativas dos interesses respectivos.27

Por um lado, a Directiva 2004/35CE autoriza os Estados-membros a 

“dispensar o operador de custear as operações de reparação de danos 

ecológicos” provenientes de atividade por si desenvolvida em determi-

nados casos, e nomeadamente quando inexistir culpa daquele, como 

26  Decreto-Lei n.º 147/2008 de 29 de Julho. Diário da República, 1.ª série - N.º 145 
- 29 de Julho de 2008. Disponível em: https://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Responsabili-
dade%20Ambiental/DL%20147_2008.pdf. Acesso em 10 nov. 2019.

27  CRUZ, Branca Martins da. Responsabilidade civil pelo dano ecológico – alguns prob-
lemas. Lusíada Revista de ciência e cultura. Série de Direito. Nº Especial, 1996, p. 209.
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afirma Gomes, e assim, por um lado o legislador português “aproveitou 

esta ressalva e, no artigo 20º do RRPDE, libertou o operador da obrigação 

de pagamento de medidas de prevenção e reparação num conjunto de 

situações” com especial incidência dos casos de responsabilização objec-

tiva. Desse modo, o artigo 20º “aponta para dois grandes grupos de ca-

sos: I. Responsabilidade por facto de outrem ou instrução administrativa; 

[...]  II. Responsabilidade objectiva. (anexo III)”.28.29

Nesse sentido refere Patti, comparativamente, que em algumas deci-

sões dos Tribunais Americanos, “a impossibilidade de determinar lesados 

individuais levou o Tribunal a determinar a criação de um fundo com a 

função de indemnizar os prejuízos verificados”.30

28  GOMES, Carla Amado. A Responsabilidade Civil por Dano Ecológico: reflexões pre-
liminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de Julho”. In: GOMES, Carla 
Amado; ANTUNES, Tiago (org.). Actas das Jornadas de Direito do Ambiente, Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa, 15 de Outubro de 2008.Lisboa: [S. n.], 2009. p. 272-273.

29  Para Gomes: “A obrigatoriedade de constituição de garantias financeiras. O RR-
PDE estabelece um princípio de obrigatoriedade de constituição de garantias financeiras no 
artigo 22º — o qual só terá valência plena a partir de 1 de Janeiro de 2010 (artigo 34º). Só 
os operadores das actividades abrangidas pelo Anexo III estão inculados a esta obrigação. As 
garantias podem assumir várias modalidades (seguro; garantia bancária; participação em 
fundos ambientais ou outros) — artigo 2º/2. Obedecem ao princípio da exclusividade — ar-
tigo 22º/3. E podem sujeitar-se  limites mínimos, a fixar pelo Governo, através de portaria — 
artigo 22º/4. Sobre qualquer garantia financeira, obrigatória ou facultativa, incidirá uma taxa 
no ontante máximo de 1% do respectivo valor, que reverterá integralmente a favor do Fundo 
de Intervenção Ambiental (artigo 23º/2 e 4 do RRPDE)”. GOMES, Carla Amado. A Responsabi-
lidade Civil por Dano Ecológico: reflexões preliminares sobre o novo regime instituído pelo 
DL 147/2008, de 29 de Julho”. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (org.). Actas das 
Jornadas de Direito do Ambiente, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 15 de 
Outubro de 2008.Lisboa: [S. n.], 2009. p. 237-275.  p. 267-268.

30  PATTI, SALVATORE. La tutela civile dell’ambiente. Padova: Cedam, 1979, p. 84.
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Também, no Brasil, existem alguns Fundos para a defesa do Meio 

ambiente, o primeiro é o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que foi ins-

tituído pela lei 7.797/1989 e é administrado pela União Federal, cujos 

recursos são provenientes de dotações orçamentárias da União, “e todos 

os recursos arrecadados destinam-se à educação e controle ambiental, 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico, aproveitamento sustentável da 

fauna e flora, dentre outros”.31 

Um segundo Fundo, é o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Cole-

tivos, instituído pela lei 9.008/1995, ratificado pela lei 9.240/1995 e ins-

pirado na Lei 7.347/1985.32 Esse deveras importante para fins da Respon-

sabilidade Civil Ambiental. Afirma Arruda, que havendo condenação em 

dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo “gerido 

por um Conselho Federal, ou conselhos estaduais de que participarão 

necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, 

sendo seus recursos destinados à recuperação dos bens lesados”.33

31  “O Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA é uma unidade do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), criado pela Lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989 e regulamentado pelo Decreto 
nº 3524, de 26 junho de 2000. Tem a missão de contribuir, como agente financiador, por meio 
da participação social, para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA. O 
FNMA é o mais antigo fundo ambiental da América Latina e é referência pelo processo trans-
parente e democrático na seleção de projetos. Seu conselho deliberativo, composto de 17 rep-
resentantes de governo e da sociedade civil, garante o controle social na execução de recursos 
públicos destinados a projetos socioambientais em todo o território nacional. Ao longo de sua 
história, foram 1.446 projetos socioambientais apoiados e recursos da ordem de R$ 270 mil-
hões voltados às iniciativas de conservação e de uso sustentável dos recursos naturais.”. MMA. 
Fundo Nacional do Meio Ambiente. Disponível em: https://www.mma.gov.br/fundo-nacional-
do-meio-ambiente. Acesso em 20 dez. 2019.

32  MMA. Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos. Disponível em: https://
www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos. Acesso em 20 dez. 2019.

33  ARRUDA, Paula Tonani Martteis de. Responsabilidade civil decorrente da poluição 
por resíduos sólidos. São Paulo: Método, 2004, p. 69.
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Nesse sentido, a Jurisprudência, no Processo AgInt no REsp 1399305/

SP Agravo interno no Recurso Especial 2013/0276093-9 de relatoria 

da Min. Assusete Magalhães (1151), Órgão Julgador T2 - Segunda Tur-

ma. Data do Julgamento 20/09/2018. Data da Publicação/Fonte DJe 

25/09/2018.34 No Caso em tela, houve o derramamento de óleo no mar, 

34  “ADMINISTRATIVO   E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPE-
CIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR.  PRETEN-
DIDA MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ES-
PECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão 
publicada em 20/06/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra decisum publicado na 
vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público 
Federal em face de Transocean Maritime Agencies SAM, objetivando sua condenação ao paga-
mento de indenização, a ser fixada   por   arbitramento, em decorrência de dano ambiental, con-
sistente no derramamento de óleo combustível no mar. O Tribunal de origem negou provimento 
aos apelos do Parquet federal e do réu, mantendo a sentença de procedência da ação, que fixara 
o valor da indenização   em   US$   120.000,00 (cento e vinte mil dólares americanos). III. Em regra, 
“para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando a correção dos va-
lores fixados em indenização por danos ambientais causados, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório 
dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ” (STJ, REsp 1.682.963/SP, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2017). No mesmo sentido: STJ, 
AgInt no REsp 1.593.172/RS Rel.  Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 
02/08/2018; REsp 1.666.017/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
30/06/2017. IV.  No  caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista  das  cir-
cunstâncias  fáticas  do  caso,  manteve  o  valor da indenização   em   US$   120.000,00   (cento  e  
vinte  mil  dólares americanos),  considerando  o volume do produto derramado, o grau de vul-
nerabilidade  da  área  atingida,  a  toxicidade  do produto, sua persistência  no  meio ambiente e 
mortalidade de organismos, além da primariedade do réu, quantum que não se mostra irrisório, 
diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Tal contexto não autoriza a 
majoração pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente, em face 
da Súmula 7/STJ. V. Agravo interno improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos 
em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto 
da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros   Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin, Og. 
Fernandes e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora. Notas Indenização 
por dano moral: US$ 120.000,00 (cento e vinte mil dólares americanos). CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO - CORREÇÃO DOS VALORES FIXADOS EM INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS)  
STJ - REsp 1682963-SP, AgInt no REsp 1593172-RS, REsp 1666017-RJ Sucessivos AgInt no REsp  
1399305  SP  2013/0276093-9  Decisão:20/09/2018 DJe DATA:25/09/2018. 
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por parte da “Transocean Maritime Agencies SAM”, cujo o valor da in-

denização restou perfectibilizado em US$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

dólares americanos).  

Um segundo julgado importante, AgInt no REsp 1653783/SP Agravo 

Interno no Recurso Especial 2017/0030192-0 de relatoria do Min. Mauro 

Campbell Marques (1141) Órgão Julgador T2 - Segunda Turma Data do 

Julgamento 24/10/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/201735 com 

veiculação de produto comercial com uso indevido do logotipo do Ibama 

cuja reversão foi para o fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/1985, fi-

xada a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por publicidade 

enganosa e lesão ao patrimônio público, valor a ser revertido para fundo 

previsto no art. 13 da Lei 7.347/1985. 

Também cumpre relembrar que em Portugal, o Decreto-Lei n.º 

147/2008, (RPRDE) de 29 de julho traz uma dualidade, um regime de 

responsabilidade civil subjectiva e objectiva, de ordem cível, assim como 

35  “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO  3/STJ.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA.  VEICULAÇÃO DE PRODUTO COMERCIAL  COM  
USO INDEVIDO DO LOGOTIPO DO IBAMA. DANO CONFIGURADO. REVERSÃO AO FUNDO PRE-
VISTO NO ART. 13 DA LEI 7.347/1985. 1.  O presente recurso especial decorre de ação civil pública 
em que condenada empresa por uso indevido do logotipo do IBAMA em lote comercializado de 
quinhentas caixas de sucos. Fixada indenização de R$-30.000,00 (trinta mil reais) por publicidade 
enganosa e lesão ao patrimônio público, valor a ser revertido para fundo previsto no art. 13 da 
Lei 7.347/1985. 2.  O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte 
no sentido de que não cabe reparação por danos morais a pessoa jurídica de direito público, 
como é o caso do IBAMA. 3. Agravo interno não provido. Acórdão Vistos, relatados e discutido 
esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA 
do Superior Tribunal   de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte 
resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos 
termos do voto do(a)  Sr(a).  Ministro(a)-Relator(a).”  Os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presi-
dente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justifica-
damente, a Sra. Ministra Assusete Magalhães. DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PÚBLICO - IBAMA – NÃO CABIMENTO). STJ - REsp 1505923-PR. 

Ir para o índice



64

um regime de responsabilidade administrativa,36 logo no preâmbulo, e 
portanto na forma de reparação:

[...] por um lado i) «um regime de responsabilidade civil subjec-
tiva e objectiva nos termos do qual os operadores-poluidores 
ficam obrigados a indemnizar os indivíduos lesados pelos danos 
sofridos por via de um componente ambiental»; 

por outro lado, ii) «um regime de responsabilidade administrati-
va destinado a reparar os danos causados ao ambiente perante 
toda a colectividade, transpondo desta forma para o ordena-
mento jurídico nacional a Directiva n.º 2004/35/CE, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro, que aprovou, 
com base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo à 

36  Gomes ainda refere: “Saber se uma causa cabe na jurisdição administrativa, tendo 
dimensão ambiental ou não, depende da natureza da relação jurídica – cfr. a alínea o) do artigo 
4º, nº 1 do ETAF (bem como, embora apenas de forma tendencial, o artigo 212º, nº 3 da CRP). 
Ora, a natureza administrativa da relação jurídica desenha-se, em face da al. k) do nº 1 do artigo 
4º ETAF — na qual se enuncia um lote de interesses difusos, entre os quais o ambiente —, em 
função do sujeito passivo, ou seja, do Réu/Requerido. Estando em causa a violação de normas 
jurídico-ambientais ou quaisquer obrigações de protecção do ambiente por parte de entidades 
públicas (ou por entidades que desenvolvam funções materialmente administrativas), a juris-
dição administrativa será materialmente competente à luz desta alínea. Verificam-se, no entanto, 
outras situações, que serão até a maioria. Pense-se em que, no domínio ambiental, todos os 
projectos que possam causar impacto significativo devem ser previamente autorizados, ou seja, 
objecto de controlo prévio, através de actos permissivos ou normas condicionadoras das activi-
dades dos sujeitos em determinados espaços. Voltar ao Índice 11 Repare-se que o recorte do 
objecto do pedido é decisivo: caso se esteja no campo da impugnação de actos ou regulamentos 
que alegadamente lesam o ambiente, a alínea que captura o litígio para os tribunais administra-
tivos é a alínea b) do nº 1 do artigo 4º do ETAF. Porém, sublinhe-se que, nesse caso e na maior 
parte deste tipo de hipóteses, os oponentes serão sujeitos privados e tratar-se-á de relações de 
vizinhança cuja resolução, reflexamente, pode gerar efeitos benéficos para o ambiente/saúde 
em geral. Aqui, é preciso atentar com particular cuidado em como é conformado o objecto do 
pedido: se se ataca a validade do acto, o tribunal materialmente competente será o administra-
tivo; mas se se ataca o efeito lesivo (v.g., ruído; trepidação, emissões atmosféricas) resultante 
da actividade autorizada pelo acto, sem se questionar a validade do mesmo, o tribunal compe-
tente será o comum — salvo se o vizinho-réu for uma pessoa colectiva pública, pois aí haverá 
captura pela alínea k) já referida”. GOMES, Carla Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma 
amostragem da jurisprudência nacional 2019. Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/
files/publicacoes/files/ebook_justicaambiental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019.
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responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação 
dos danos ambientais, com a alteração que lhe foi introduzida 
pela Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à gestão de resíduos da indústria extractiva».37

Com isso, reafirme-se que existe uma diferença abissal, entre a prática do 
sistema português e o sistema brasileiro, pois em Portugal quando se trata 
de “Responsabilidade fundada em razões de protecção ecológica”, adverte 
Gomes, três são as observações necessárias. Primeira observação é “quan-
do pensamos em responsabilidade no campo do Direito do Ambiente ou 
associamos tal hipótese à responsabilidade pela reparação de dano a algum 
componente ambiental ou ao ecossistema de forma restrita”, e traz, como 
exemplo, a “redução de exemplares de uma espécie protegida num parque 
devido à caça furtiva”, explica que são “hipóteses de dano à integridade de 
componentes ambientais naturais, que obedece a um regime próprio”.38

37  PORTUGAL. Decreto Lei - DL147/2008, que estabelece o Regime Jurídico da Respon-
sabilidade por Danos Ambientais Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_artic-
ulado.php?nid=1061&tabela=leis&somiolo=. Acesso em: 10 dez. 2019.

38  Comenta a autora importante Acórdão: “Comece-se pela responsabilidade decor-
rente de vinculações ambientais. Parece ser uma fundamentação deste tipo aquela que anima 
a solução ratificada pelo Acórdão do TCA-Sul, de 24 de Maio de 2018 (proc. 1000/07.5BELRA), 
no qual se confirmou a imputação de responsabilidade por facto ilícito ao Município de Abrantes 
por ter licenciado, em erro indesculpável, uma construção em zona de REN. Mas repare-se que a 
acção foi apresentada pelo titular da licença em razão dos danos alegadamente sofridos durante 
três anos, período em que ficou impedido de prosseguir a construção por a Câmara Municipal se 
ter dado conta de que a actividade decorreria em zona de REN e até ter “sanado” o licenciamento 
ilícito por alegado decurso do prazo de 10 anos. Na verdade, a filiação ‘ambiental’ deste caso é 
indirecta, porque o autor pede o ressarcimento de danos patrimoniais e a vinculação ecológica 
foi contornada através da sanação do acto autorizativo, que gerou uma desafectação implícita do 
terreno. Todavia, a ilicitude que está na base da condenação do Município por facto ilícito decorre 
da violação da restrição ao jus aedificandi gerada pela afectação do terreno à REN, que foi igno-
rada. A solução do caso prende-se estreitamente à delimitação do objecto do processo (delin-
eado pelo autor), mas em bom rigor não nos chocaria que, caso coexistisse um pedido proposto 
por autores populares — ou mesmo por um munícipe, ao abrigo da “legitimidade popular au-
tárquica” prescrita no artigo 55º, nº 2, do CPTA —, o Município tivesse que indemnizar também 
por dano ao ecossistema. Nessa hipótese, e porque não estaria preenchido pelo menos o âmbito 
subjectivo do RPRDE [Que exige que o agente do dano o pratique no âmbito de uma “actividade 
ocupacional” — artigo 2º, nº 1.] , e perante a impossibilidade da reconstituição natural — uma 
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A segunda observação diz respeito a forma ampla, “de se aliar a ideia 
à responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais às pessoas, provo-
cados pela degradação da qualidade de componentes ambientais naturais 
com que contactam”, traz como exemplo “a contração de infecção pulmo-
nar devido à inalação de poluição atmosférica”. Nesse caso, “trata-se de 
responsabilidade civil nos termos clássicos, que se resolve por apelo às 
regras do Direito Civil (artigos 483º e segs, e 562º segs do Código Civil)”.39

Por fim, a terceira observação, apresentada por Gomes: “um tercei-
ro grupo de casos em que o Direito do Ambiente – rectius: o interesse 
de protecção do ambiente – pode ser convocado como sustentáculo do 
pedido indemnizatório”. E eventualmente “uma quarta categoria de si-
tuações em que se verifica a compensação por facto lícito em nome de 
argumentos de tutela ambiental”.40

vez que a ilegalidade foi sanada através da consolidação do direito de edificar em zona protegida 
—, restaria o cálculo de uma indemnização, a entregar ao Fundo Ambiental [Indemnização essa 
que teria de ser calculada por recurso à figura dos “serviços ecossistémicos”, ou seja, não através 
de critérios económicos clássicos  ].” GOMES, Carla Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma 
amostragem da jurisprudência nacional 2019. Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/
files/publicacoes/files/ebook_justicaambiental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019. p. 24-25.

39  GOMES, Carla Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma amostragem da ju-
risprudência nacional 2019. Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/
files/ebook_justicaambiental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019. p. 24-25.

40  Refere outro importante Acórdão: “O segundo grupo de situações que penso ser 
autonomizável ocorre-me na sequência da releitura do Acórdão do TCA-Norte de 22 de Fevereiro 
de 2013 (proc. 00242/05.2BEMDL), sobre compensações a atribuir a proprietários de animais 
mortos em ataques de lobo ibérico (canis lupus signatus Cabrera, 1907). Esta espécie protegida 
caça por vezes animais que não são as suas presas naturais, por inexistência destas. Os danos 
causados a agricultores e pecuaristas devem ser compensados nos termos de legislação espe-
cial (a Lei 90/88, de 13 de Agosto, e o DL 54/2016, de 25 de Agosto) [Os animais cuja morte 
merece compensação são, nos termos do artigo 8º, nº 2, do DL 54/2016, bovinos, caprinos e 
ovinos; equinos, asininos e seus cruzamentos; cães de protecção de rebanho e cães de condução 
de rebanho]. Estas compensações são atribuídas a título de ressarcimento, mas também como 
forma de prevenir acções de legítima defesados animais pelos seus proprietários contra os lobos, 
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Assim, percebe-se que Portugal possui um complexo e amplo siste-

ma de responsabilidade fundada em razões de proteção ecológica e res-

ponsabilidade por danos ecológicos, [de contencioso civil e contencioso 

administrativo]. Por isso, novamente Gomes comenta sobre a Responsa-

bilidade por dano ecológico, inclusive faz menção a desjudicialização que 

vem ocorrendo, com casos esporádicos:

O domínio da responsabilidade por dano ecológico levanta 

desde logo uma questão preliminar, que é a de saber se o mode-

lo de desjudicialização implementado pelo RPRDE, na sequência 

objecto de medidas de conservação em razão da sua raridade. Nas palavras do TCA-Norte, “De 
referir, ainda, que será o Estado através do ente público aqui demandado [ICNF], enquanto ente 
com responsabilidade na condução e assunção dos procedimentos indemnizatórios, quem re-
sponderá pelos danos gerados a terceiros pela ação do lobo ibérico, responsabilidade essa que 
o mesmo assumiu em termos objetivos como um “preço” ou como um “custo” a suportar no 
quadro do desígnio de preservação/proteção dum espécime (fauna ou flora) em perigo ou em 
via de extinção e que constitui um precioso mecanismo ou meio de prossecução dos princípios 
do equilíbrio, da procura do nível mais adequado de ação/responsabilização no quadro do direito 
fundamental a um ambiente ecologicamente equilibrado (cfr. arts. 66.º da CRP, 02.º e 03.º da 
Lei de Bases do Ambiente), assim, como procede a uma justa repartição dos encargos com a 
conservação/preservação da natureza já que, se assim não for entendido, não poderá o Estado 
beneficiar do auxílio, ou da colaboração daqueles que sendo vizinhos ou vivendo naqueles habi-
tats ou zonas de proteção de espécimes ameaçados ou em vias de extinção sejam vítimas da sua 
ação [v.g., criadores de gado, agricultores, etc.,]”. Como se vê, estamos aqui perante uma hipó-
tese que não encaixa exactamente no figurino da responsabilidade civil — desde logo porque 
não há qualquer intuito de reconstituição in natura mas apenas de atribuição de um equivalente 
pecuniário em razão da perda patrimonial sofrida por sujeitos que tenham que sacrificar os seus 
animais à alimentação atípica de uma espécie protegida. No Acórdão referido, o Tribunal alargou 
a cobertura indemnizatória a danos morais sofridos pelos proprietários, que durante cerca de 
seis anos suportaram a presença de lobos ibéricos junto das suas explorações agrícolas, em razão 
da continuada inexistência de presas naturais, as quais devem ser introduzidas periodicamente 
pelo ICNF”. GOMES, Carla Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma amostragem da juris-
prudência nacional 2019. Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/
files/ebook_justicaambiental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019. p. 24-25.
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da transposição da directiva 35/2004, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 21 de Abril, inibe o acesso ao tribunal para efec-

tivação da responsabilidade por danos a componentes ambien-

tais naturais, ou apenas o suspende. O único aresto41 em que 

até hoje se mencionou o diploma foi o acórdão do TCA-Sul de 

7 de Fevereiro de 2013 (proc. 05849/10), no qual se confirmou 

uma decisão do TAF, de condenação do Estado no pagamento de 

uma indemnização aos pescadores dos Açores por omissão de 

fiscalização da ZEE (pelo Estado) daquele arquipélago durante 

dois anos, a qual alegadamente teria facilitado a entrada de pes-

cadores espanhóis naquelas águas e resultado na pesca ilegal de 

várias toneladas de peixe42.43

41  Refere sobre o Acórdão: “Muito recentemente, o STA foi chamado a apreciar um 
pedido de concessão da providência cautelar de suspensão de eficácia de uma resolução do 
Conselho de Ministros autorizando a requisição, a favor da APA, de um terreno de proprie-
dade privada com vista ao depósito de resíduos e lamas poluentes do rio Tejo para permitir 
operações de limpeza. A ZERO requerereu a suspensão da eficácia dado que o terreno se 
integra na Área Protegida do Monumento Natural das Portas de Ródão, o que significa que, 
para reparar um dano em curso (ao Tejo) poderia provocar-se um dano nos valores de bio-
diversidade presentes no terreno. O STA, sem nunca mencionar o DL 147/2008, fez questão 
de sublinhar que a actuação da APA não integra o conceito de “actividade económica” (cfr. o 
ponto 4 do acórdão), afirmação que, implicitamente, coloca a operação de limpeza fora do 
regime daquele diploma — Acórdão de 14 de Junho de 2018 (proc. 0435/18)”. GOMES, Carla 
Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma amostragem da jurisprudência nacional 2019. 
Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_justicaambi-
ental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019. p. 24-25.

42  Gomes “Este aresto foi por mim anotado em Há mar e mar, há pescar e danificar, 
Anotação ao acórdão do TCA-Sul, de 7 de Fevereiro de 2013, in CJA, nº 99, 2013, pp. 36 segs — 
também disponível em Carla AMADO GOMES, Direito do Ambiente – Anotações jurisprudenciais 
dispersas, ICJP, Lisboa, 2ª ed., revista e ampliada, 2017, pp. 57 segs”.

43  GOMES, Carla Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma amostragem da ju-
risprudência nacional 2019. Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/
files/ebook_justicaambiental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019. p. 29-30.
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Também a CFP/76 segundo Leitão, “assume, no entanto, uma orien-

tação clara no sentido de serem indemnizáveis os danos causados ao am-

biente, em virtude de o seu art. 52º, nº3”: 

[...] prever a possibilidade de os particulares, através do direito 
de acção popular, reclamarem para o lesado ou lesados, a com-
petente indemnização, em virtude de ser afectada a preservação 
do ambiente. Trata-se de uma orientação clara no sentido indem-
nizatório dos danos ambientais, sujeita à aplicabilidade directa, 
nos termos do art. 18º da Constituição, embora necessite de ser 
concretizada pela legislação ordinária”.44

Para o contencioso ambiental afirma Gomes, “releva sobretudo a 
iniciativa popular que visa defender o interesse difuso ‘qualidade do 
ambiente’ (integridade dos componentes ambientais naturais), embora 
algumas class actions cujo móbil é a defesa da saúde individual” acabem, 
“por poder ter reflexos indirectos na qualidade do ambiente enquan-
to grandeza intrínseca e centrada na protecção do ecossistema e seus 
componentes”.45 Ou seja, a legitimidade popular é, em Portugal, “excep-
cionalmente aberta no que toca a cidadãos isolados ou constituídos em 
grupo informal”, como ONG’s: 

44  LEITÃO, Luis Menezes. A responsabilidade civil por danos causados ao ambiente. In: 
GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (Orgs.). Actas do Colóquio: a responsabilidade civil por 
dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, 2009. Disponível em: www.icjp.pt 
Acesso em: 04 jan. 2019, p. 23-24. 

45  Exemplifica: “Penso em situações como a mobilização dos encarregados de educa-
ção contra a construção de um posto de abastecimento de combustível ao lado de uma escola a 
qual é, por seu turno, contígua a uma reserva natural, através de uma acção de anulação do acto 
de licenciamento acompanhada de um pedido de suspensão de eficácia do mesmo; ou a acção 
de efectivação de responsabilidade contra uma fábrica que emite poluição atmosférica causando 
danos a residentes na vizinhança e também a animais de um parque natural nas proximidades. A 
protecção ambiental aqui existe, mas é puramente reflexa ou coincidental, vindo ‘a reboque’ da 
tutela de direitos de personalidade”. GOMES, Carla Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma 
amostragem da jurisprudência nacional 2019. Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/
files/publicacoes/files/ebook_justicaambiental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019. p. 12.
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As associações estão, como já se referiu, condicionadas pelo seu 
objecto estatutário, bem assim como as fundações (cfr. o artigo 
3º, nº 1 da LAP). As autarquias locais também podem investir-se 
em actores populares, nos termos do nº 2 do artigo 2º da LAP, se 
estiverem a agir em defesa de “interesses de que sejam titulares 
residentes na área da respectiva circunscrição”. Esta norma reclama 
uma interpretação hábil, tendo em mente a distinção a que aludi-
mos, entre interesses difusos e direitos individuais homogéneos.”.46

E adverte, que não há nenhum meio específico, seja exclusivo ou seja 

particular, de “tutela judicial do ambiente, ao contrário do que o revo-

gado artigo 42º da anterior Lei de Bases do Ambiente (de 1987) poderia 

fazer crer”. Mas há duas exceções: 

A utilização indiscriminada de meios processuais contempla, 
porém, duas excepções: uma, relativa ao uso da intimação para 
protecção de direitos, liberdades e garantias, uma vez que o nº 
1 do artigo 109º do CPTA pressupõe que o meio seja utilizado 
para permitir o ‘exercício, em tempo útil, de um direito...’, ex-
pressão pouco adequada à tutela de interesses difusos; a se-
gunda prende-se com a desjudicialização (de partida) promovi-
da pelo DL 147/2008, de 29 de Julho (Regime de prevenção e 
reparação do dano ecológico - RPRDE)”.47

E conclui, nesse sentido Gomes, que “o autêntico dano ecológico é 

sempre órfão: a sua prevenção e reparação só por representantes da 

46  GOMES, Carla Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma amostragem da ju-
risprudência nacional 2019. Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/
files/ebook_justicaambiental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019. p. 13.

47  GOMES, Carla Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma amostragem da ju-
risprudência nacional 2019. Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/
files/ebook_justicaambiental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019. p. 13.
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colectividade pode ser levada a cabo, junto dos tribunais especializados 

em questões jurídico-públicas”. E mais:

Já assim se não passará caso a alegação diga respeito a um dano 

pessoal ou patrimonial do autor da acção, que consumirá (pelo 

menos numa primeira linha, respeitante à dimensão corpórea e 

individual do recurso natural) a dimensão ecológica do bem — 

uma vez que a legislação descarta a possibilidade de atribuição 

de indemnização a título de dano moral da colectividade —, e 

a ofensa seja perpetrada por entidade privada. Por outras pala-

vras, pretendendo o autor/proprietário do bem ressarcimento 

por um dano que, para si, é primacialmente um dano patrimo-

nial — ou tutela cautelar contra a sua efectivação —, os tribunais 

competentes para conhecerem a acção serão os tribunais cíveis 

sempre que a actuação lesiva não revestir natureza pública. Em 

contrapartida, insistimos, todas as acções populares para defe-

sa da integridade dos recursos ecológicos qua tale deverão ser 

apreciadas pelos tribunais administrativos, ainda que o ofensor 

seja privado, pois a indemnização — materializada em presta-

ções de facere a realizar no quadro do Anexo V do RRPDE — re-

veste sempre natureza pública. No caso de sobreposição entre 

dimensões patrimonialista e ecológica do bem, cumpre lembrar 

a proibição de dupla reparação que resulta do artigo 10º do RR-

PDE, e que se poderá levantar perante situações de necessidade 

de ressarcimento que extravasem as operações de reconstitui-

ção natural (ou complementar)48. Pense-se, por hipótese, no 

proprietário de um montado de sobreiros cujas árvores morre-

ram por contaminação de lençóis freáticos, em que o lesante 

foi condenado a promover o replantio: a reconstituição natural 

(sem embargo do tempo que demorará) não evita o incumpri-

48  Sobre estas hipóteses, ver José Joaquim GOMES CANOTILHO, Actos autoriza-
tivos..., cit., p. 15.
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mento de contratos de fornecimento de cortiça assumidos pelo 

proprietário — são danos patrimoniais que devem ser ressarci-
dos nos termos gerais de Direito49. 50

Frise-se: a legislação portuguesa “descarta a possibilidade de atribui-
ção de indemnização a título de dano moral da colectividade”.

Nesse passo, Gomes refere que tanto a directiva como o RRPDE apos-
tam em fazer “do cidadão um “zelador do ambiente” – na senda, aliás, da 
CRP, que no artigo 52º/3/a) afirma a consequência natural do alargamen-
to de legitimidade procedimental e processual a qualquer cidadão para 
defesa de um bem de fruição colectiva”. 

De certa forma, ambos os diplomas se aproveitam da eventual 
“paralelização” entre dano ambiental/pessoal e dano ecológico 
para convidar o cidadão a tomar a ofensa à sua esfera jurídica 
como pretexto de defesa também dos componentes naturais. Fri-
se-se, todavia, que o objecto do RRPDE (mau grado a excrescência 
do Capítulo II...) é o dano ao ambiente; daí que o objecto directo 

49  A acção de indemnização, a ser proposta pelo proprietário, sê-lo-á nos tribunais co-
muns se o lesante for um particular e não tiver havido convite às autoridades administrativas 
para porem fim à actividade poluente (se este fosse possível) — artigo 37º/3 do CPTA; caso tenha 
existido denúncia e omissão da autoridade competente, então os tribunais administrativos serão 
competentes, uma vez que a acção comum será proposta em litisconsórico passivo necessário 
contra o lesante e contra a Administração. A opção pelos tribunais comuns, na primeira hipóe-
tese, justifica-se em razão da natureza das coisas: o proprietário tenderá a olhar para os sobreiros 
perdidos como coisas e não como bens naturais.

Já se a actuação judicial for desencadeada por autores desinteressados da vertente patri-
monialista do bem, aí avultará a dimensão ecológica deste e dar-se-á primazia ao contencioso 
jurídico-público. Os tribunais administrativos aplicarão somente o RRPDE e, no que remanescer 
de dano patrimonial, o proprietário poderá, com o limite imposto pelo artigo 10º do RRPDE, 
propor uma acção contra o lesante para se ressarcir desse prejuízo.

50  GOMES, Carla Amado. A Responsabilidade Civil por Dano Ecológico: reflexões pre-
liminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de Julho”. In: GOMES, Carla 
Amado; ANTUNES, Tiago (org.). Actas das Jornadas de Direito do Ambiente, Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa, 15 de Outubro de 2008.Lisboa: [S. n.], 2009. p. 261.
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da denúncia e do pedido de intervenção seja a salvaguarda deste 

bem jurídico.O artigo 18º do RRPDE reconhece legitimidade para 

a denúncia de ameaça iminente51 de dano ecológico ou de verifi-

cação deste (devidamente documentada) em três situações (vide 

o nº 2):Caracterização de um dano patrimonial directo, actual ou 

provável — alínea c);b) Caracterização de um dano pessoal ou 

patrimonial colateral, actual ou provável — alínea a)52; c) Carac-

terização de um dano exclusivamente ecológico, denunciável por 

qualquer actor popular, nos termos dos artigos 2º/1 da Lei 83/95, 

de 31 de Agosto, e 53º/2 do CPA, a cujo elenco se deve aditar o 

Ministério Público (cfr. os artigos 26ºA do CPC, e 9º/2 do CPTA), 

ou seja, cidadãos, autarquias, Ministério Público, fundações e as-

sociações que tenham a defesa do ambiente como objecto esta-

tutário (cfr. também o artigo 3º da Lei 83/95)”.53

Por outro lado, destacam Vieira e Christmann que também o artigo 

12, 1, da Diretiva 2004/35/CE “conduz a ambiguidades e dúvidas demons-

tradas pelas variáveis interpretativas acima estampadas, sendo algumas 

delas de resultado inócuo e outras de conclusões ilógicas”. Afirmam: 

51  Repare-se que a directiva, no artigo 12º/5, admite que os Estados-membros excluam 
o alargamento de legitimidade no caso de “mera” ameaça de dano. O legislador português, aqui 
bem mais ciente do parâmetro constitucional e legal, incluiu esta hipótese.

52  Julgamos que a diferença entre estas duas alíneas reside na afectação directa ou 
indirecta da esfera jurídica de um sujeito, embora sempre pressuponha a verificação de um 
dano ecológico stricto sensu. No primeiro caso, ao dano ecológico cumula-se um dano ao pat-
rimónio do sujeito — v.g., contaminação de solos agrícolas que impossibilita o aproveitamento 
económico dos mesmos. No segundo caso, o dano ecológico tem total autonomia em face do 
dano provocado ao sujeito, mas pode, circunstancialmente, reflectir-se na sua esfera pessoal ou 
patrimonial — v.g., descarga de poluentes numa albufeira de barragem onde o sujeito se banha. 

53  GOMES, Carla Amado. A Responsabilidade Civil por Dano Ecológico: reflexões pre-
liminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de Julho”. In: GOMES, Carla 
Amado; ANTUNES, Tiago (org.). Actas das Jornadas de Direito do Ambiente, Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa, 15 de Outubro de 2008.Lisboa: [S. n.], 2009. p. 259-260.
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Assim, a par da possível ausência de clareza na linguagem e/

ou de impropriedades técnicas, o que se conclui do sentido do 

dispositivo, em um primeiro momento, é a opção pela restrição 

das possibilidades de atuação do cidadão na gestão preventiva 

do risco ambiental – o que se torna mais grave diante da proe-

minência do papel da Administração neste novo sistema de res-

ponsabilidade, conforme destacado por autores – o que vai de 

encontro ao preconizado pelo Estado de Direito Ambiental, re-

formulado para atender às novas demandas da sociedade de ris-

co.54 Defende-se, aqui, que o artigo 12, 1, da Diretiva 2004/35/

CE foi concebido de forma a limitar e dificultar o exercício da 

cidadania nas questões ambientais, na medida em que estabe-

leceu critérios de legitimidade no mínimo confusos, por vezes 

dispensáveis. Essa compreensão será ampliada e reforçada me-

diante o estudo comparativo das disposições da Convenção de 

Aarhus/199855 defende-se aqui que a referida Diretiva, ainda 

que tenha sido vanguardista em alguns de seus aspectos, no que 

se refere ao seu artigo 12, 1, mostrou-se muito aquém das con-

cepções teóricas atuais que propugnam a gestão compartilhada 

do risco ambiental, assim como de diplomas legais anteriores 

– no caso, em específico, em comparação com a Convenção de 

Aarhus/1998. Entende-se, assim, que ela foi escrita na contra-

mão das demandas ressaltadas pela globalização contra-hege-

mônica e promovidas pelo contexto da sociedade de risco.56

54  VIEIRA, Ricardo Stanziola Vieira; CHRISTMANN, Luiza. Responsabilidade Ambiental E 
Participação Popular: Comentários ao Artigo 12, 1, DA DIRETIVA 2004/35/CE. Revista FSA, Tere-
sina, v. 10, n. 4, art. 9, p. 164-182, Out./Dez. 2013, p. 172.

55  COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA. Convención sobre el acceso a la infor-
mación, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, 1999, [Online]. Disponível em: http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43s.
pdf. Acesso em: 12 dez. 2018.

56  VIEIRA, Ricardo Stanziola Vieira; CHRISTMANN, Luiza. Responsabilidade Ambiental E 
Participação Popular: Comentários ao Artigo 12, 1, DA DIRETIVA 2004/35/CE. Revista FSA, Tere-
sina, v. 10, n. 4, art. 9, p. 164-182, Out./Dez. 2013, p. 179.
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Ou seja, o espaço para manifestações da comunidade [pareceres, 
análises, mais informações] enquanto sujeito, para que efetivamente se 
possa levar em consideração a opinião da população.57

O artigo 12 da Diretiva 35/2004CE menciona um “Pedido de inter-
venção” e sofreu severas críticas segundo Gomes, no que diz respeito ao 
“papel da Administração neste novo sistema de responsabilidade”,58 ao 
que Dias estabelece os critérios de legitimidade: 

1.  As pessoas singulares ou colectivas: a) Afectadas ou que pos-
sam vir a ser afectadas por danos ambientais; ou b) Que tenham 
um interesse suficiente no processo de decisão ambiental re-
lativo ao dano ou, em alternativa; c) Que invoquem a violação 
de um direito, sempre que o direito processual administrativo 
de um Estado-Membro assim o exija como requisito prévio, têm 
o direito de apresentar à autoridade competente quaisquer 
observações relativas a situações de danos ambientais, ou de 
ameaça iminente desses danos, de que tenham conhecimento 
e têm o direito de pedir a intervenção da autoridade compe-
tente nos termos da presente directiva. Compete aos Estados-
-Membros determinar o que constitui «interesse suficiente» e 
«violação de um direito». Para tal e para efeitos da alínea b), 
considera-se que têm interesse suficiente as organizações não 
governamentais activas na protecção do ambiente e que cum-
pram os requisitos previstos na legislação nacional. Também se 

57  Para Paulo Freire, em sua “concepção de educação [ambiental] visando possibilitar a 
todos os seres humanos que se percebam como sujeitos da mudança, através da compreensão 
crítica da realidade: esta é a pedagogia da autonomia”. FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São 
Paulo: Paz e Terra, 2007; FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1999;

58  Nesse sentido: GOMES, Carla Amado. De que falamos quando falamos de dano 
ambiental? Direito, mentiras e crítica. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (Orgs.). Ac-
tas do Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas, 2009. Vide também KRÄMER, Ludwig. The Directive 2004/35 on environ-
mental liability: useful?.
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considera, para efeitos da alínea c), que essas organizações têm 
direitos passíveis de violação. 59

Por derradeiro, no direito português, embora haja menção ao dano 

moral coletivo em prol do meio ambiente, em termos práticos, há mui-

to poucos casos. Bem diferente do Brasil, que possui uma exacerbação, 

uma infinidade de casos.

No Brasil, dentre os três tipos de responsabilidade existentes no Brasil: 

1. Administrativa: resultante de infração a certas normas admi-

nistrativas, sendo as sanções: multa simples, advertência, in-

terdição de atividades, suspensão de benefícios, entre outras.

2. Criminal: infrações penais ambientais, estão divididas em cri-

mes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição e outros 

crimes e crimes contra a Administração Ambiental. 

3 . Civil: essa responsabilidade impõe ao infrator a obrigação de 

ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. 

A que interessa particularmente, para os fins do trabalho, é a Respon-

sabilidade Civil Ambiental, pelo qual o poluidor/infrator/operador é obri-

gado a ressarcir o prejuízo causado em razão da sua conduta ou da sua 

atividade, e tem como fundamento jurídico no Brasil o art. 225, §3°da 

CF/88, art. 14, §1º da Lei 6.938/81 e art. 927 parágrafo único do CC/02.

59  DIAS, José Eduardo Figueiredo. Aspectos contenciosos da efectivação da responsabi-
lidade ambiental – A questão da legitimidade, em especial. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, 
Tiago (Orgs.). Actas do Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de 
Ciências Jurídico-Políticas, 2009.
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A regra geral é a reparação integral, que deve ser a mais ampla possí-
vel, afim de restaurar o meio ambiente ao estado natural anterior, quan-
do possível, recuperar, restabelecer o status quo ante, levando em con-
sideração as singularidades dos bens ambientais atingidos. Todavia, por 
vezes, inviável, resta a obrigação de dar, fazer e não fazer, assim como 
a indenização de cunho pecuniário e que deve ter um sentido também 
pedagógico, seja para o poluidor-degradador, como para a sociedade.

Dessa forma e com base no art. 4º, VII, da Lei 6.938/81, que estabelece 
como um dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, o de imputar 
ao poluidor e predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos por 
ele causados, tem-se a prioridade no sistema brasileiro de reparação, ou seja, 
o retorno ao status quo ante ao dano ambiental, e a indenização pecuniária. 

A regra é a restauração natural sempre [e em todas as nações], como 
no caso, também emblemático dos Estados Unidos (§ 311 do Clean Water 
Act), em relação à recuperação natural do dano enquanto prioridade, 
visando-se reconstituir a situação anterior, restabelecer o status quo 
ante, como se o dano nunca houvesse ocorrido.60 

Nesse sentido, no Brasil, o melhor julgado, de interpretação in dubio 
pro natura da norma ambiental, com a cumulação simultânea de obrigação 
de fazer, ou seja, reparação da área degradada, obrigação de dar, com a 
compensação ambiental e indenização em dinheiro, e ainda obrigação de 

60  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Clean Water Act., § 311. Disponível em: < 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-08/documents/federal-water-pollution-
control-act-508full.pdf >. Acesso em: 8 de dezembro de 2018. “FEDERAL WATER POLLUTION 
CONTROL ACT (33 U.S.C. 1251 et seq.) AN ACT To provide for water pollution control activities 
in the Public Health Service of the Federal Security Agency and in the Federal Works Agency, 
and for other purposes. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Unit-
ed States of America in Congress assembled, TITLE I—RESEARCH AND RELATED PROGRAMS 
DECLARATION OF GOALS AND POLICY”.
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não fazer, isto é,  abster-se de uso e nova lesão, foi e é o RECURSO ESPECIAL 
nº 1.198.727-MG (2010/0111349-9) de relatoria do Min. Herman Benjamin:

Administrativo. Ambiental. Ação civil pública. Desmatamento de 
vegetação nativa (Cerrado) sem autorização da autoridade am-
biental. Danos causados à Biota. Interpretação dos arts. 4º, VII, e 
14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, e do art. 3º da Lei n. 7.347/1985. 
Princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e do usu-
ário-pagador. Possibilidade de cumulação de obrigação de fazer 
(reparação da área degradada) e de pagar quantia certa (indeniza-
ção). Reduction ad pristinum statum. Dano ambiental intermediá-
rio, residual e moral coletivo. Art. 5º da Lei de Introdução ao Códi-
go Civil. Interpretação in dubio pro natura da norma ambiental.61

Interessante registrar ainda a Súmula 629 do STJ, publicada em 
2018, pacificando esse entendimento: “quanto ao dano ambiental, é 
admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer 
cumulada com a de indenizar”.62

61  “13. [...] A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no 
âmbito da Lei n. 7.347/1985 e da Lei n. 6.938/1981, de cumulação de obrigações de fazer, 
de não fazer e de indenizar (REsp n. 1.145.083-MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 4.9.2012; REsp n. 1.178.294-MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segun-
da Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag n. 1.156.486-PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp n. 1.120.117-AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Se-
gunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp n. 1.090.968-SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 3.8.2010; REsp n. 605.323-MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori 
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp n. 625.249-PR, Rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de 
cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à re-
composição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que 
verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur. REVISTA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA n. 28.

62  Precedentes: “REsp 605.323-MG (1ª T, 18.08.2005 – DJ 17.10.2005) REsp 625.249-PR 
(1ª T, 15.08.2006 – DJ 31.08.2006) AgRg no Ag 1.365.693-MG (1ª T, 22.09.2016 – DJe 10.10.2016) 
AgInt no REsp 1.196.027-RS (1ª T, 21.02.2017 – DJe 27.03.2017) AgInt no REsp 1.633.715-SC (1ª 
T, 02.05.2017 – DJe 11.05.2017) REsp 1.264.250-MG (2ª T, 03.11.2011 – DJe 11.11.2011) AgRg 
no REsp 1.154.986-MG (2ª T, 04.02.2016 – DJe 12.02.2016) AgRg no REsp 1.486.195-SC (2ª T, 
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No Brasil, vale a menção dos dados estatísticos do CNJ (Conselho Na-
cional de Justiça) na publicação anual das ações por classe/assunto, foram 
ajuizadas 4.102 novas ações, em primeiro grau, em 2017, e 3.266 em 2018,63 
versando exclusivamente sobre Responsabilidade Civil por dano ambiental. 
Note-se que o número de ações envolvendo a seara ambiental é alta e essas 
são resolvidas em sede específica de direito civil - ambiental. Veja-se:

Quadro 6 - Ações Por Classe CNJ 2017 – Dano Ambiental

Fonte: CNJ (2017).

Comparando os dados referente 2018,64 percebe-se um decrésci-
mo, de 4.102 para 3.266, na seara civil de 1º grau, assim como no total 
geral de 34.532 em 2017, envolvendo [1º grau, 2º grau, juizados espe-
ciais e turmas recursais]65 para 17.265 em 2018, o que representa um 

03.03.2016 – DJe 11.03.2016) REsp 1.255.127-MG (2ª T, 18.08.2016 – DJe 12.09.2016) AgInt no 
REsp 1.577.376-SC (2ª T, 03.08.2017 – DJe 09.08.2017) REsp 1.669.185-RS (2ª T, 05.09.2017 – DJe 
20.10.2017) – acórdão publicado na íntegra Primeira Seção, em 12.12.2018 DJe 17.12.2018”. 
BRASIL. Súmula 629 do STJ. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletron-
ica/stj-revista-sumulas-2018_48_capSumulas629.pdf. Acesso em 20 dez. 2018. 

63 Disponível em: https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.
htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true
&sheet=shResumoDespFT.  Acesso em 22 dez. 2018.

64 CNJ. Disponível em: https://paineis.cnj.jus.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?publ-
ic=only&size=long&host=QVS%40neodimio03&name=Temp/62da2c915df34eedac23162d59f
b1f94.html. Acesso em: 26 dez. 2019.

65 Funcionamento da Justiça Brasileira. Disponível em: https://paineis.cnj.jus.br/QvA-
JAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anony
mous=true&sheet=shResumoDespFT. Acesso em: 26 dez. 2019.
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decréscimo de demandas e revisões por parte dos tribunais, mas ainda 
assim o número é elevado. 

Quadro 7 - Ações Por Classe CNJ 2018 – Dano Ambiental

Fonte: CNJ (2018)

Além dos casos em 1º grau, 2º grau, juizados especiais e turmas 
recursais, vale lembrar que também na corte superior – STJ, em 2018, 
foram mais 367 casos em 2018 e 352 em 2017. 

Quadro 8: Ações Por Classe CNJ 2018 – STJ - Dano Ambiental 

Fonte: CNJ (2018).

Ir para o índice



81

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

Todavia, a título exemplificativo, também na esfera de direito 
administrativo e outras matérias de direito público, a indenização por 

dano ambiental, quando a Responsabilidade é da Administração/do 

Estado, o número atinge o total de 1.087 novas ações, e total de julgados/

revisões de 2.154, o que também é expressivo. 

Quadro 9: Ações Por Classe CNJ 2018 – Indenização por Dano Ambiental

Fonte: CNJ (2018).

Por outro lado, do total de ações ajuizadas em 2017 no Brasil, na 

esfera cível, em primeiro grau, são mais de 10 milhões de novos casos, 

o que é alarmante.66 Na seara ambiental, um dos motivos pelo aumento 

das ações foi o Desastre de Mariana em 2015.67

66 CNJ.  Disponível em: https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.
htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&she
et=shResumoDespFT. Acesso em 9 de dezembro de 2018.

67  BÜHRING, Marcia Andrea; SACCHETTO, Débora Duarte. A complexidade do dano 
ambiental e a responsabilização civil no caso Samarco. Revista Magister de Direito Ambiental e 
Urbanístico, v. 86, p. 10-20, 2019.
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Figura 4 - Total Geral de Novos Processos 2017

Fonte: CNJ (2018).

Em primeiro lugar, os dados mostram que a judicialização no Brasil 

é excessiva em todas as áreas. Ou seja, os números revelam que menos 

de 1% versam sobre danos ambientais, o que poderia parecer pouco, 

comparando-se as demais demandas, mas em termos de prejuízos a 

todos; para as presentes e futuras gerações, é muito. 
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Figura 5 - Total Geral de Novos Processos 2018

Fonte: CNJ (2018)

Percebe-se que mesmo com um decréscimo nas ações de âmbito 

cível, são 2 (dois) milhões a menos em relação ao ano anterior. Sendo 

que as demandas que contemplam o meio ambiente, em relação aos 

danos ambientais, em termos práticos é ainda maior, pois quando as 

demandas envolvem direito internacional, os números não aparecem 

nas ações de âmbito civil, e sim no direito internacional. Como se 

demonstrou acima, nem as ações que são contra a Administração/Estado 

estão contemplados neste número, e também não estão contemplados 

os dados sobre crimes e infrações ambientais. 
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Quadro 10 - Crimes ambientais – Esfera Penal – 2018

Fonte: CNJ (2018).

Nem mesmo os crimes e infrações cometidos contra o meio ambiente, 

[flora, fauna, patrimônio, etc.], têm seus números registrados junto ao 

direito penal. Todavia, tem se mostrado frutífera, a busca tanto judicial 

como extrajudicial das questões que envolvem a defesa e a preservação 

do meio ambiente, principalmente em relação ao dano moral coletivo, 

também chamado de extrapatrimonial.

DANO MORAL AMBIENTAL EXTRAPATRIMONIAL

Vale referir incialmente que o dano moral pode ser individual e tam-

bém coletivo, o que enseja diferença de tratamento. 

Menciona Leitão que é evidente que o direito ao ambiente saudável 

é pressuposto para o desenvolvimento da personalidade, menciona: “o 

homem carece, para a sua própria sobrevivência e para o seu desenvolvi-

mento de equilíbrio com a natureza, pelo que as componentes ambien-

tais são inseparáveis da sua personalidade”. Dessa forma, também “o 
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ambiente natural deve ser equiparado às outras situações em que se pro-

tegem interesses conexos com o desenvolvimento da personalidade”.68

Assim, interessante registrar que associado ao direito de personali-

dade está a dignidade da pessoa humana, que segundo Ascensão, “im-

plica que a cada homem sejam atribuídos direitos, por ela justificados 

e impostos, que assegurem esta dignidade na vida social” e que “estes 

direitos devem representar um mínimo que crie o espaço no qual cada 

homem poderá desenvolver sua personalidade”.69

Assim sendo, a personalidade humana é um ser com estrutura mais 

alargada, como refere Souza:

[...] de teor relacional, sócio-ambientalmente inserida e que abra-

ça dois pólos interativos o “eu” (enquanto conjunto de funções e 

potencialidades de cada indivíduo) e o mundo (tomado este, quer 

de um ponto de vista psicológico interno, como o objeto ou con-

teúdo sobre que incide a vida psíquica personalizada, quer ainda 

no plano da atividade relacional, como o próprio conjunto das 

forças ambientais em que se situa cada indivíduo), tudo o que se 

encontra igualmente protegido na idéia de personalidade moral.70

68  LEITÃO, João Menezes. Instrumentos de direito privado para proteção do ambiente. 
Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, Coimbra, vol. 7, p. 37, jun. 1997, p. 58-59.

69  Veja-se a atualidade da exemplificação do pressuposto histórico do direito da per-
sonalidade, que passa por grandes transformações, frente as novas conformações históricas e 
tecnológicas. Para Ascensão: “O agravar das possibilidades de escutas, gravações não autoriza-
das, fotografias com teleobjetivas, e assim por diante, deu, a partir do século passado, uma nova 
dimensão ao direito de personalidade. Hoje a intromissão informática que representa o grande 
problema. Não se chegou ainda, apesar de várias leis sobre direitos pessoais face à informática, 
a um equilíbrio entre a vida pessoal e o computador”. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: 
teoria geral. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, vol. 1. p. 64-65.

70  SOUSA, Radindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito geral de Personalidade. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 200.
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Por outro lado, no plano interno brasileiro, o dano moral, encontra 

guarida na ordem civil geral, para depois aplicá-lo a seara ambiental, as-

sim parte-se do art. 186 do CC/02: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a ou-

trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”,71 esse dano, 

ainda que exclusivamente moral, se vincula a cláusula geral de reparação, 

do art. 927 CC/02: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 72 E também, a menção ao 

art. 944 CC/02: “A indenização mede-se pela extensão do dano” e seu 

parágrafo único, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade 

da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”. 

73 Também o art. 945 CC/02: “Se a vítima tiver concorrido culposamente 

para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a 

gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

E, para que o dano moral, não fique sem reparação, principalmente 

após o advento da CF/88, afirma Leite, “em que o mesmo foi erigido à 

qualidade de garantia individual e coletiva de todos os cidadãos, a doutri-

na privatista encontrou, dentro do próprio ordenamento jurídico vigente, 

uma solução para o impasse”. 74 

71  BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 27 mar. 2019.

72  BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 27 mar. 2019.

73  BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 27 mar. 2019.

74  LEITE. José Rubens Morato. O dano moral ambiental difuso: conceituação, classi-
ficação e jurisprudência brasileira. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (org.). Actas do 
Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-
Políticas, 2009. Disponível em: www.icjp.pt Acesso em: 04 jan. 2019, p.83.
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Por fim o art. 946: “Se a obrigação for indeterminada e não houver na 

lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadim-

plente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei pro-

cessual determinar”.75 Nesse sentido adverte Leite, “o art. 946 traz regra 

de fundamental importância para a reparação do dano moral ambiental 

difuso. Consequentemente, no caso de obrigação indeterminada apurar-

-se-á o valor das perdas e danos por arbitramento”.76 

Todos esses artigos completam no âmbito civil o arcabouço da res-

ponsabilidade civil e a indenização no caso de danos, e assim é possível 

vincular a seara ambiental por causa do parágrafo único do artigo 927: 

“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desen-

volvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direi-

tos de outrem.77 Ou seja, especificados em lei, no caso a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente = LPNMA.

Dito isso, o dano moral, entendem Gagliano e Pamplona Filho con-

siste “na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comer-

cialmente redutível a dinheiro”, visto que causa lesão em seus direitos 

personalíssimos “violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, 

75  BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 27 mar. 2019.

76  LEITE. José Rubens Morato. O dano moral ambiental difuso: conceituação, classi-
ficação e jurisprudência brasileira. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (Orgs.). Actas do 
Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-
Políticas, 2009. Disponível em: www.icjp.pt Acesso em: 04 jan. 2019, p.83.

77  BRASIL. Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, de 10 de JANEIRO de 2002. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 27 mar. 2019.
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honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”,78 re-

ferem ainda que:

Melhor seria utilizar o termo “dano não material” para se referir 

a lesões do patrimônio imaterial, justamente em contraponto 

ao termo “dano material”, como duas faces da mesma moeda, 

que seria o “patrimônio jurídico” da pessoa, física ou jurídica. 

Entretanto, como as expressões “dano moral” e “dano extrapa-

trimonial” encontram ampla receptividade, na doutrina brasi-

leira, como antônimos de “dano material”, estando, portanto, 

consagradas em diversas obras relevantes sobre o tema, utili-

zaremos indistintamente as três expressões (dano moral, dano 

extrapatrimonial e dano não material), sempre no sentido de 

contraposição ao dano material.79

Em verdade, leciona Cahali que qualifica-se, como dano moral “tudo 
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente 
os valores fundamentais inerentes a sua personalidade ou reconhecidos 
pela sociedade em que está integrado”.80

Do conceito clássico de dano moral ligado a lesão de direito da personali-
dade, [individuais], ao conceito adaptado a seara ambiental de cunho difuso 
e coletivo. A Lei nº 7.347, de 1985, [a bom tempo], que regula a Ação Civil 
Pública = LACP, desde a modificação dada pela Lei nº 8.884, de 1994, passou 

78  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 891.

79  Concluem Gagliano e Pamplona Filho que a “natureza jurídica da reparação do dano 
moral é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se materializa através de 
uma “pena civil”, e sim por meio de uma compensação material ao lesado, sem prejuízo, obvia-
mente, das outras funções acessórias da reparação civil.”. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA 
FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 893-894.

80  CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.22.
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a prever expressamente a responsabilidade civil por danos morais, que se-
jam decorrentes de violação a direitos difusos ou coletivos.81 82

Segundo Mazzilli, os direitos difusos são interesses ou direitos “tran-
sindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas inde-
terminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. Dessa maneira, “com-
preendem grupos menos determinados de pessoas, entre as quais ine-
xiste vínculo jurídicos ou fático muito preciso. São como um conjunto de 
interesses individuais, de pessoas indetermináveis por pontos conexos.83 

Também Sendim destaca o interesse comum ou difuso: 

[...] o direito ao ambiente é diferenciado das situações subjeti-
vas relativas a bens privados ou públicos ou às res communes 
omnium que as compõem; o seu objeto, como se notou, é uma 
dada característica ou qualidade a salubridade - de um espaço 

81  BRASIL. LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994. Transforma o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às 
infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Disponível em: Acesso em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8884.htm. 21 set. 2019.

82   Também o CDC prevê: “Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos 
por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada 
e efetiva tutela. Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou 
não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.§ 1° A conversão da obrigação 
em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela 
específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.§ 2° A indenização por perdas e 
danos se fará sem prejuízo da multa.§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 
ou após justificação prévia, citado o réu.§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, 
impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou com-
patível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.§ 5° Para a tu-
tela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as 
medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento 
de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”

83  MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 
consumidor e outros interesses difusos e coletivos. 9.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 4.
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territorial; o seu titular, no exercício de um direito é, simultanea-
mente, portador de um interesse comum ou difuso da formação 
social onde está inserido.84

Quanto ao interesse envolvido e sua reparação, o dano ambiental pri-
vado, também denominado de dano de reparabilidade direta, pois, é aque-
le que viola interesses pessoais e se reflete ao meio ambiente enquanto 
microbem. E assim, lembra Morato Leite que quanto aos danos a direitos 
individuais a partir da lesão ao microbem, esses são danos reflexos, tam-
bém chamados de danos por ricochete. “Os danos reflexos fazem vítimas 
mediatas, atingindo pessoas que, em princípio, não estariam sujeitas às 
consequências do ato lesivo”.85 E o melhor exemplo é dos pescadores, con-
forme julgado do STJ, Recurso Especial nº 1077638 / RS, de relatoria do Mi-
nistro Sidnei Beneti, julgado em 2010, entendeu na execução provisória in-
dividual, tratar-se efetivamente de pescador lesado por dano ambiental.86

84  SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da 
reparação do dano através da restauração natural. Coimbra: Coimbra, 1998, p. 78.

85  MORATO LEITE, José Rubens. Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 576.

86  “RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO A PESCADOR LESADO POR DANO AMBI-
ENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL ALIMENTAR DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA POR ENTIDADE DE PESCADORES. BLO-
QUEIO DE BENS DA RECORRENTE PROPORCIONAL AO ARBITRADO AO PESCADOR. LEVANTA-
MENTO, CONTUDO, CONDICIONADO À DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EFETIVAMENTE 
LESADO. OFENSA AO ART. 535 CPC INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JU-
RISPRUDENCIAL. SÚMULAS STJ 211 E STF 282, 356. I. Deferida liminar de antecipação de tu-
tela em ação civil pública, para bloqueio de bens da acionada e pagamento de pensão de um 
salário-mínimo mensal a cada pescador lesado por dano ambiental, e promovida execução 
provisória individual, deve permanecer o bloqueio, proporcional ao valor a ser pago ao ex-
equente, condicionado, contudo, o levantamento, à demonstração, na execução provisória 
individual, de se tratar efetivamente de pescador lesado. II. Ofensa ao art. 535 do Código de 
Processo Civil inexistente. III. Prequestionamento não realizado, exigência inafastável que im-
pede o conhecimento de matérias sustentadas no recurso, visto que não examinadas, em que 
pese interpostos Embargos de Declaração. IV. Recurso Especial improvido, com recomenda-
ção de agilização do andamento da ação-civil pública, de que dependentes as execuções indi-
viduais provisórias. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1077638 / RS, Rel. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 11/11/2010).”
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Isso ocorre no dano individual, de forma “que afeta interesses próprios 
e somente de forma indireta ou reflexa protege o bem ambiental”.87  Vale 
lembrar, no caso concreto que fora deferida a liminar de antecipação de 
tutela na ação civil pública, inclusive para bloqueio de bens da acionada, 
assim como do pagamento de pensão equivalente a um salário-mínimo 
por mês, a cada um dos pescadores que foram prejudicados pelo dano 
ambiental, assim como fora promovida a execução provisória individual. 

Ora, adverte Rodrigues, quando a LACP, Lei nº 7.347/85 traz a res-
ponsabilidade civil por danos, materiais e morais, causados ao meio 
ambiente “é óbvio que o termo moral aí empregado está como contra-
face do dano material” pois:

[...] trata-se de efeito do dano, que seria mais bem denomina-
do de extrapatrimonial. O termo moral ali empregado refere-
se, sim, ao caráter extrapatrimonial dos danos difusos, que, no 
caso do meio ambiente, encontra perfeita simetria com o que 
temos denominado de dano social, portanto de índole suprain-
dividual (metaindividual).88

Para Custódio o dano moral está fundamentado em legítimo interes-
se moral, tendo em vista que a poluição ambiental tem causado a degra-
dação da qualidade de vida no meio ambiente, assim apresenta “reflexos 
direta e indiretamente prejudiciais à vida, à saúde, à segurança, ao tra-
balho, ao sossego e ao bem-estar da pessoa humana individual, social ou 
coletivamente considerada”.89

87  OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Manual de direito ambiental. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-5756-8/epubcfi/6/10[;vnd.
vst.idref=copyright]!/4/16/2@0:100. Acesso em: 14 abr. 2017.

88  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental Esquematizado. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 447.

89  CUSTÓDIO, Helita Barreira. Avaliação de custos ambientais em ações jurídicas de lesão ao 
meio ambiente. In: Revista dos Tribunais. V. 652: 14 – 28. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 19.
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Por um lado, Cavalieri Filho conceitua os danos patrimoniais, também 

chamados de danos materiais, pois “atinge os bens integrantes do patri-

mônio da vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas 

de uma pessoa apreciáveis economicamente”. Adverte ainda, que essa 

definição abrange todos os bens e direitos na expressão conjunto das re-

lações jurídicas, uma vez que “abrange não só as coisas corpóreas, como a 

casa, o automóvel, o livro, enfim o direito de propriedade, mas também as 

coisas incorpóreas, como os direitos de crédito”.90 Por outro lado, Lutzky le-

ciona que danos extrapatrimoniais “são aqueles que atingem os sentimen-

tos, a dignidade, a estima social ou a saúde física ou psíquica”, alcançam 

portanto os direitos de personalidade ou extrapatrimoniais.91

Aliás, registre-se por oportuno, que no Brasil colonial e mesmo no 

início da independência, no tempo em que vigoravam as ordenações do 

reino de Portugal não havia regras expressas sobre a possibilidade de 

reparação do dano extrapatrimonial.92-93 Na sequência, para Beviláqua 

[autor do Código Civil de 1916], “Doutrinariamente, acolhe a tese [dos 

danos morais] em toda amplitude. Referentemente à nossa lei escrita, 

90  FILHO CAVALIERI, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. p.105.

91  LUTZKY, Daniela Courtes. A reparação de danos imateriais como direito fundamental. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 130-131.

92  CARMIGNANI, Maria Cristina da Silva. A evolução histórica do dano moral. Revista 
dos Advogados, São Paulo, vol. 49, p. 36-39, 1996.

93  Apenas a título de curiosidade a “Consolidação das Leis Civis Teixeira de Freitas”, 
no art. 800 e 801 já fazia menção a possibilidade do dano extrapatrimonial: “a indenização será 
sempre a mais completa possível; no caso de dúvida, será a favor do ofendido.” E Art. 801: “Para 
este fim, o mal que resulta para a pessoa e aos bens do ofendido, será avaliado por árbitro em 
todas as suas partes e consequências”.
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entende que foi aceito o princípio, porém com limitações”.94 Percebe-se 
que era restrito à seara individual e sequer se cogitava a seara ambiental 
nesse momento. A CF/88 traz no art. 5°§2º “os direitos e garantias ex-
pressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte.” Portanto, se não excluem 
outras possibilidades, significa dizer que respaldam sua ampla satisfação 
com regra geral.

Note-se que a jurisprudência, até a edição da CF/88,95 vinha predomi-
nantemente negando a possibilidade de cumular o dano material com o ex-
trapatrimonial, tanto que foi editada a Súmula do STJ de nº 37, para definir 
essa cumulatividade e superar digressões jurisprudenciais: “São cumuláveis 
as indenizações por dano patrimonial e moral oriundas do mesmo fato”.

Por derradeiro, no que se refere ao dano extrapatrimonial ambiental, 
bem como outros interesses difusos ou coletivos, a fundamentação legal 

94  Art. 76 do Código Civil de 1916: “Para propor, ou contestar uma ação, é necessário 
ter legítimo interesse econômico ou moral. Parágrafo único: O interesse moral só autoriza a ação 
quando toque diretamente ao autor ou a sua família”. BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil. 11. ed. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1956. V. 1 e 5. p. 256.

95  Muito embora o Decreto n.° 2.681, de 7 de dezembro de 1912, que regula a respon-
sabilidade civil nas estradas de ferro, mesmo antes ao Código Civil de 1916 já previa o dano 
extrapatrimonial. Art. 21 “no caso de lesão corpórea ou deformidade (..), além das despesas com 
o tratamento e os lucros cessantes, deverá pelo juiz ser arbitrada uma indenização conveniente”. 
E Art. 22 “reparação ampliada, [...] alimentos, auxílio ou educação ao arbítrio do juiz”. Também a 
título exemplificativo: O Código Brasileiro de Telecomunicações, de 27 de agosto de 1962, arti-
gos 81 a 88° Especificamente Art. 84, “que a indenização do dano moral será estabelecida pelo 
juiz, que deverá levar em conta a posição social ou política do ofendido, a situação econômica do 
ofensor, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade a repercussão da ofensa”. Ainda: Lei de 
Imprensa n° 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Art. 49, inciso I, “em virtude dos casos previstos nos 
arts. 16, incisos II e IV e 18, em se tratando de calúnia, difamação ou injúria”, a reparação do dano. 
Atualmente: O Código de Defesa do Consumidor de 1990, Art. 6. e incisos VI e VII, prevê: “o dano 
extrapatrimonial em suas várias espécies de interesses ou direitos individuais, coletivos e difusos”.
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foi estabelecida pelo art. 1° da LACP - Lei n° 7.347 de 1985 – [com nova 
redação da Lei n° 8.884 de 1994: “regem-se pelas disposições desta lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados: inciso I ao meio ambiente; e outros inte-
resses difusos e coletivos”. É, portanto, a consagração, no ordenamento 
jurídico brasileiro, da reparação do dano moral ambiental, extrapatrimo-
nial, também chamado de dano moral coletivo ambiental.

Por conseguinte, afirma Cavalieri Filho traz que o “dano é o grande 
vilão da responsabilidade civil, encontra-se no centro da obrigação de in-
denizar. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, 
se não fosse o dano”. Refere: 

Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver 
responsabilidade sem dano. O dever de reparar só ocorre quan-
do alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. Em outras 
palavras, a obrigação de indenizar pressupõe dano e sem ele 
não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta 
a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta. Lesiva ao pa-
trimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar 
[...] o critério correto ou ponto de partida é conceituar o dano 
pela sua causa, pela sua origem, atentando-se para o bem jurídi-
co atingido, o objeto da lesão, e não para as consequências eco-
nômicas ou emocionais da lesão sobre determinado sujeito.96

Nesse sentido, refere Freitas que o dano ambiental extrapatrimonial 
de caráter individual é aquele “frente à existência de lesão ao interesse 
individual, que esteja associada à degradação ambiental”,97 em bens in-

96  FILHO CAVALIERI, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 13. ed. São Paulo: 
Atlas, 2019. p.103.

97  FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade de suas normas 
ambientais. 2 ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 191 e 192.
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dividuais segundo Leite “de natureza imaterial, provocando sofrimento 
psíquico, de afeição ou físico à vítima”.98

Por outro lado, adverte Lorenzetti, quando o interesse ambiental 
atingido é o difuso, tem-se o dano extrapatrimonial ambiental objetivo, 
de valor imaterial coletivo, enquanto patrimônio da coletividade que diz 
respeito ao equilíbrio ambiental e a sadia qualidade de vida.99 

Uma das primeiras decisões, do TJSP, de relatoria do Des. Silvério 
Ribeiro, em 1992 abriu caminho da aceitação do dano extrapatrimonial 
coletivo ambiental:

O dano moral é aquele que, direta ou indiretamente, a pessoa 
física ou jurídica, bem assim a coletividade, sofre no aspecto não 
econômico dos seus bens jurídicos [..]. A reparação do dano moral 
não se estriba, somente, no pretium doloris, aí considerada a dor 
estritamente moral e, também a própria dor física - aspecto moral 
da dor física - podendo se caracterizar sem ter por pressuposto 
qualquer espécie de dor - sendo uma lesão extrapatrimonial, o 
dano moral pode se referir, por exemplo, aos bens de natureza 
cultural ou ecológica.100

Ainda apropriada a contribuição de Steigleder, que traz três formas 
de expressão da dimensão extrapatrimonial do dano ambiental:

98  LEITE, José Rubens Morato. O dano moral ambiental difuso: conceituação, classi-
ficação e jurisprudência brasileira. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (Orgs.). Actas do 
Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-
Políticas, 2009. Disponível em: www.icjp.pt Acesso em: 04 jan. 2019, p. 60.

99  LORENZETTI, Ricardo Luis. La nueva ley ambiental argentina. In: Revista de Direito 
Ambiental. N. 29: 187 – 306. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 291.

100  BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Responsabilidade civil. Danos moral e mate-
rial. Indenização. Apelação n° 163.470-1/8. Fazenda do Estado versus Pedro Caringi e sua mulher. 
Relator: Silvério Ribeiro. Acórdão, 16 jun. 1992. ADCOAS: informações jurídicas e empresariais, 
São Paulo, p. 498, 1992.
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(a)  dano moral ambiental coletivo, caracterizado pela diminui-
ção da qualidade de vida e do bem-estar da coletividade; 

(b)  dano social, identificado pela privação imposta à coletivida-
de de gozo e fruição o equilíbrio ambiental proporcionado 
pelos microbens ambientais degradados; e 

(c)  dano ao valor intrínseco do meio ambiente, vinculado ao 
reconhecimento de um valor ao meio ambiente em si con-
siderado – e, portanto, dissociado de sua utilidade ou valor 
econômico, já que “decorre da irreversibilidade do dano am-
biental, no sentido de que a Natureza jamais se repete.101

Para Blank, o dano moral coletivo, cuja reparação possui funções pu-
nitiva e pedagógica, é aquele “vivenciado por um conjunto de indivídu-
os que suportam um prejuízo a um interesse comum, ou seja, ocorre o 
desrespeito a um determinado círculo de valores coletivos, violando a 
própria cultura, em seu caráter imaterial”.102

Portanto, corresponde a uma lesão injusta e intolerável a direitos ou in-
teresses, “titularizados pela coletividade, considerada em seu todo ou em 
qualquer de suas expressões (grupos, classes ou categorias de pessoas), 
os quais se distinguem pela natureza extrapatrimonial,” além de refletirem 
também “valores e bens fundamentais tutelados pelo sistema jurídico”.103

E assim, destaca Leite que, “na esfera coletiva, a ofensa a bem imate-
rial distancia-se, para tanto, da rígida noção de dor, sentimento este cuja 

101  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: as dimensões do 
dano ambiental no Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 174.

102  BLANK, Dionis Mauri Penning. A judicialização do dano moral coletivo do pat-
rimônio cultural. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 10, n. 20, p. 79-110, jul. dez. 2013, p. 81

103  MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 3. ed. São Paulo: LTr, 
2012, p. 170.
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configuração é necessária quando se trata do dano imaterial individual”, 
pois ao considera-se como titular desse direito, a coletividade “é neces-
sária que seja imposta uma flexibilização relacionada com o conceito de 
dor, haja vista nem todos os indivíduos de um grupo sentirem com a mes-
ma intensidade a agressão a eles imposta”.104

Também Bittar Filho, aponta o dano moral extrapatrimonial como 
“injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, isto é, a viola-
ção antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos”, assim, 
quando se fala em dano moral coletivo, quer-se dizer que houve ofensa a 
própria cultura, [meio ambiente cultural] em seu aspecto imaterial “está-
-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa 
comunidade (maior ou menor), idealmente considerada, foi agredido de 
maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico”.105

Segundo Carvalho:

104  LEITE. José Rubens Morato. O dano moral ambiental difuso: conceituação, clas-
sificação e jurisprudência brasileira. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (Orgs.). Ac-
tas do Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas, 2009. Disponível em: www.icjp.pt Acesso em: 04 jan. 2019, p 64. Men-
ciona também um primeiro caso em 1.999 em Santa Catarina, apesar da sentença ter 
sido reformada: “Interessante mencionar, inicialmente, um caso julgado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina no ano de 1999. Trata-se de ação civil pública, ajuizada 
pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, em virtude de a exploração 
de saibro realizada em determinada área daquela municipalidade, apesar de devidamente 
licenciada, ter-se dado de forma desmesurada, sem que tivesse havido, ainda, a necessária 
recuperação da área degradada. Tal fato, como narrado na peça inicial, teria causado incon-
teste dano moral coletivo e lesiva dos requeridos acarretou uma séria ofensa ao patrimônio 
ambiental da coletividade, em especial dos habitantes do local, trazendo repercussões em 
várias esferas da vida social”[...] Trata-se do processo jurisdicional referente aos autos n. 
2397255394-8, no qual figurou como parte autora a Fundação Municipal do Meio Ambi-
ente (Floram) e figuraram como réus Maria Aparecida Moreira ME e outro, da Vara dos 
Feitos da Fazenda Pública. O Estado de Florianópolis de 10.10.1999, p. 10 e DJ/SC 10.315, 
de 08.10.1999.”

105  BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo, no atual contexto jurídico 
brasileiro. Revista do Direito do Consumidor, São Paulo, vol. 12, out./dez. 1994, p. 55.
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O dano causado ao meio ambiente caracteriza-se por não ser 
pessoal, uma vez que poderá ser dito que a – vítima direta e 
pessoal será o próprio meio ambiente em um dos seus vários 
elementos que o compõem. Dessa maneira, o dano causado 
ao meio ambiente é um dano difuso ou coletivo strictu sensu, 
impossibilitando uma configuração pessoal, isto é, superando a 
concepção individualista do dano segundo a qual este somente 
seria reparável quando atingisse concretamente a esfera jurídica 
de um sujeito de direito individualmente determinado.106

Assim um caso emblemático e significativo, do Município do Rio de Ja-
neiro que propôs ação civil pública, Apelação Cível n° 2001.001.14586 em 
2002 decidiu pelo dano moral coletivo in re ipsa, [ou seja, presumido] com 
a condenação além da reparação dos danos materiais [plantio de 2.800 
árvores, e ao desfazimento das obras]. Também a quantificação do dano 
moral ambiental [razoável e proporcional ao prejuízo coletivo]. Frente à 
impossibilidade de recomposição do ambiente ao status quo ante.107

106  CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro: A Responsabilização Civil 
pelo Risco Ambiental. 2º ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 117.

107  “Poluição Ambiental. Ação civil Pública formulada pelo Município do Rio de Janeiro. 
Poluição consistente em supressão da vegetação do imóvel sem a devida autorização municipal. 
Cortes de árvores e início de construção não licenciada, ensejando multas e interdição do local. 
Dano à coletividade com a destruição do ecossistema, trazendo conseqüências nocivas ao meio 
ambiente, com infringência às leis ambientais, Lei Federal 4.771/65, Decreto Federal 750/93, artigo 
2o, Decreto Federal 99.274/90, artigo 34 e inciso XI, e a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, 
artigo 477. Condenação à reparação de danos materiais consistentes no plantio de 2.800 árvores, 
e ao desfazimento das obras. Reforma da sentença para inclusão do dano moral perpetrado à co-
letividade. Quantificação do dano moral ambiental razoável e proporcional ao prejuízo coletivo. 
A impossibilidade de reposição do ambiente ao estado anterior justifica a condenação em dano 
moral pela degradação ambiental prejudicial à coletividade. Provimento do recurso’. Apelação Cível 
n° 2001.001.14586 (TJRJ, Rela Desemb. Maria Raimunda T. de Azevedo, 06/03/02).“Uma coisa é 
o dano material consistente na poda de árvores e na retirada de sub-bosque cuja reparação foi 
determinada com o plantio de 2.800 árvores. Outra é o dano moral consistente na perda de valores 
ambientais pela coletividade. O dano moral ambiental tem por característica a impossibilidade de 
mensurar e a impossibilidade de restituição do bem ao estado anterior. Na hipótese, é possível esti-
mar a indenização, pois a reposição das condições ambientais anteriores, ainda que determinado o 
plantio de árvores, a restauração ecológica só se dará, no mínimo dentro de 10 a 15 anos. Conforme 
atestam os laudos (fls. 11/12 e 17/18) nesse interregno a degradação ambiental se prolonga com os 
danos evidentes à coletividade, pela perda de qualidade de vida nesse período”.

Ir para o índice



99

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

Nesse caso, para “reparação de danos ambientais materiais e extrapa-
trimoniais, decorrentes do corte de árvores, supressão de sub-bosque e 
início de construção não licenciada em terreno próximo ao Parque Esta-
dual da Pedra Branca”, teve a condenação do apelado ao pagamento de 
200 salários mínimos, visto que a condenação teve o objetivo de restituir o 
meio ambiente ao estado anterior e a reparação do dano moral ambiental. 

Note-se que não é o dano significativo e não qualquer dano, que 
pode ser caracterizado como dano extrapatrimonial ambiental, ou seja, 
há que ultrapassar o limite do tolerável.

Um dos maiores desafios do instituto reside na valoração do dano 
segundo Birnfeld:

Na hipótese de dano moral, como o bem atingido é imaterial e 
insuscetível de avaliação pecuniária, a definição da quantia re-
presentativa da indenização da lesão é sempre uma tarefa árdua 
e o tema suscita dúvidas e discussões. O certo, porém, é que 
essa dificuldade de valoração não pode servir de motivo para a 
negativa da indenização. Se o dano existe, deve ser indenizado e 
definir a quantia é trabalho a ser encarado.108

Por outro lado, o dano extrapatrimonial também pode ser suportado 
por pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado do STJ, desde 
2002, conforme Recurso Especial nº 331.517.109 E nesse sentido adverte 

108  BIRNFELD, Dionísio Renz. Dano Moral ou Extrapatrimonial Ambiental. São Paulo: 
LTR, 2009, p. 107.

109  “INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE N. 227, 
SÚMULA/STJ. “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (verbete 227, Súmula/STJ). Na concep-
ção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização 
do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a 
prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido”. BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. Recurso Especial nº 331.517. Cristal Engenharia e Empreendimentos Ltda. versus As-
sociação das Empresas de Incorporação de Goiás - ADEMI. Relator Min. Cesar Asfor Rocha. Dis-
ponível em:  https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200100807660&dt_pub-
licacao=25/03/2002. Acesso em: 20 nov. 2019.
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Leite, o dano moral da pessoa jurídica, “que apresenta da mesma forma 
que o dano extrapatrimonial ambiental difuso, caráter objetivo” decorre 
“do simples fato danoso, não sendo necessária, portanto, a produção de 
prova de sua manifestação”.110

Pontes de Miranda já referia essa possibilidade em 1958, [ainda que 
não vinculado diretamente a seara ambiental] “também é indenizável o 
dano não patrimonial às pessoas jurídicas; desde que, com o dinheiro, se 
possa restabelecer o estado anterior que o dano não patrimonial desfez, 
há indenizabilidade do dano não patrimonial”, assim, “se houve calúnia 
ou difamação da pessoa, jurídica e o efeito não patrimonial pode ser pós 
eliminado ou diminuído por alguns atos ou alguns [fatos] que custam 
dinheiro, há indenizabilidade”.111

Também o TJ/MG, no Resp. n° 1.0132.05.002117-0, de relatoria do 
Des. Carreira Machado, acórdão publicado em 22 de outubro de 2008, 
também aceitou além do dano extrapatrimonial ambiental, que a lesão 
extrapatrimonial “diz respeito a valores que afetam negativamente a co-
letividade e não a dor individual”.112

110  LEITE. José Rubens Morato. O dano moral ambiental difuso: conceituação, classi-
ficação e jurisprudência brasileira. In: GOMES, Carla Amado; ANTUNES, Tiago (Orgs.). Actas do 
Colóquio: a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-
Políticas, 2009. Disponível em: www.icjp.pt Acesso em: 04 jan. 2019, p 64.

111  MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958. 
vol. 22, p. 32.

112  “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DESMATADA - DANOS MORAIS 
AMBIENTAIS - APELAÇÃO. - O dano extrapatrimonial não surge apenas em consequência da 
dor, em seu sentido moral de mágoa, mas também do desrespeito a valores que afetam nega-
tivamente a coletividade. A dor, em sua acepção coletiva, é ligada a um valor equiparado ao 
sentimento moral individual e a um bem ambiental indivisível, de interesse comum, solidário, 
e relativo a um direito fundamental da coletividade. - Configurado o dano extrapatrimonial 
(moral), eis que houve um dano propriamente dito, configurado no prejuízo material trazido 
pela degradação ambiental, e houve nexo causal entre o ato do autuado e este dano”. BRASIL. 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Cível nº 1.0132.05.002117-0/001. Ministério 
Público de Minas Gerais versus Itamar Faria de Paiva Filho.
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Mas em 2006, um retrocesso, quando o STJ, no Recurso Especial nº 
598.281/MG, de relatoria no Des. Antônio Hélio Silva do TJ/MG, embora 
tenha reconhecido a responsabilidade do Município de Uberlândia e Em-
preendimentos Imobiliários Canaã, por danos ambientais materiais, con-
siderou que os danos morais coletivos eram indevidos. Todavia o relator 
Luiz Fux em seu voto deu provimento ao recurso do Ministério Público, 
condenando os recorridos ao pagamento do dano moral.113

Por outro lado, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 791.653-RS, em 
2007, de relatoria do Ministro José Delgado, manteve o acórdão proferido 
pelo TJ/RS num caso de poluição sonora ao meio ambiente, “jingle de anún-
cio de produto” que ensejou danos morais difusos à coletividade.114 Inovou o 

113  “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLE-
TIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO MORAL À NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUI-
CO, DE CARÁTER INDIVIDUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE TRANSINDIVIDUALIDADE 
(INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇÃO). 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO”. Recurso Especial nº 598.281/MG, de relatoria no Des.  Antônio 
Hélio Silva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais “proposto pelo Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, muito 
embora tenha reconhecido a responsabilidade dos recorridos (Município de Uberlândia e Em-
preendimentos Imobiliários Canaã Ltda.) pelos danos ambientais materiais verificados na ocorrên-
cia de processo erosivo nos loteamentos do Bairro Jardim Canaã I e II no Município de Uberlândia, 
não admitiu a existência de danos morais ambientais decorrentes de lesão à área de preservação 
ambiental”. [...] A condenação dos apelantes em danos morais é indevida, posto que dano moral 
é todo o sofrimento causado ao indivíduo em decorrência de qualquer agressão aos atributos 
da personalidade ou aos seus valores pessoais, portando de caráter individual, inexistindo qual-
quer previsão de que a coletividade possa ser sujeito passivo do dano moral”. BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial n °598.281. Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
versus Município de Uberlândia e Empreendimentos Imobiliários Canaã Ltda. Relator Des. Luiz 
Fux. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7158334/recurso-especial-resp-
598281-mg-2003-0178629-9-stj/relatorio-e-voto-12878881. Acesso em 12 jan. 2019.

114  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DE OBJETO. 
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. Trata-se de ação civil pública aforada pelo Ministério Público obje-
tivando que a ré se abstenha de utilizar o jingle de anúncio de seu produto, o qual seria gerador 
de poluição sonora no meio ambiente, o que ensejaria danos morais difusos à coletividade. Com 
relação à obrigação de fazer, a ação perdeu seu objeto por fato superveniente, decorrente de criação 
de lei nova regulando a questão. No entanto, em relação aos danos morais, prospera a pretensão do 
Ministério Público, pois restou amplamente comprovado que, durante o período em que a legislação 
anterior estava em vigor, a requerida a descumpria, causando poluição sonora e, por conseguinte, 
danos morais difusos à coletividade”. APELO PROVIDOBRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial nº 791.653. AGIP versus Ministério Público do Rio Grande do Sul. Relator Min. José Delgado.
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TJ/RS, na Apelação Cível n º 70000593406, ao fixar o quantum indenizatório, 
a título de danos morais coletivos em R$ 7.000,00, para servir de exemplo.115

Novamente em 2009, a decisão da Primeira Turma do STJ, no Recur-
so Especial nº 971.844-RS, de Relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, 
posicionou-se contrária à possibilidade de arbitramento de dano moral 
coletivo.116 Já a Segunda Turma STJ, também em 2009, com posição opos-
ta, no Recurso Especial nº 1.057.274-RS, de Relatoria da Ministra Eliana 
Calmon, admitiu a existência e mensuração do dano moral ambiental co-
letivo.117 Inclusive a Ministra Eliana Calmon, em outro Recurso Especial 

115  “Ora, evidente que o descumprimento dos limites legais estabelecidos gera a 
chamada poluição sonora ambiental, da qual resultam os danos morais postulados, presumidos 
do próprio ilícito praticado. No que diz respeito ao quantum indenizatório, deve-se considerar 
que o ato praticado pela demandada não se revestiu de maior gravidade, pois excedeu pouco o 
limite legal estabelecido (chegou a níveis de 61,9 decibéis - fl. 151 - quando o máximo permitido 
era 55 decibéis). Ademais, ainda que o jingle causasse algum incômodo, deve-se reconhecer que 
tinha uma certa utilidade pública, pois era a forma de aviso às donas de casa e empregadas 
domésticas (ainda assim, evidente que havia abuso por parte da empresa na sua utilização). Por 
tais motivos, arbitro os danos morais em R$ 7.000,00, que devem ser corrigidos pelo IGPM a 
partir desta data, e acrescidos de juros legais desde a citação. A requerida deverá arcar, ainda, 
com as custas processuais. Por todo o exposto, manifesto-me pelo PROVIMENTO do apelo, nos 
termos acima consignados”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n º 
70000593406. Ministério Público do Rio grande do Sul versus AGIPLIQUIGAS S.A.

116  “[…] No que diz respeito ao dano moral coletivo, a Turma, nessa parte, negou provi-
mento ao recurso, pois reiterou o entendimento de que é necessária a vinculação do dano moral 
com a noção de dor, sofrimento psíquico e de caráter individual, incompatível, assim, com a noção 
de transindividualidade – indeterminabilidade do sujeito passivo, indivisibilidade da ofensa e de 
reparação da lesão. (REsp 971.844-RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 3/12/2009). 

117 “ [...] essa posição não pode mais ser aceita, pois o dano extrapatrimonial coletivo pre-
scinde da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelos indivíduos. Como transindividu-
al, manifesta-se no prejuízo à imagem e moral coletivas e sua averiguação deve pautar-se nas caracter-
ísticas próprias aos interesses difusos e coletivos. Destarte, o dano moral coletivo pode ser examinado 
e mensurado. Diante disso, a Turma deu parcial provimento ao recurso do MP estadual.[...] “O dano 
moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pes-
soas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos 
enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação 
jurídica-base. [...]. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento 
e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses 
difusos e coletivos [...] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1057274. Relatora Min-
istra Eliana Calmon. Julgado em: 01 dez. 2009. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/
inteiroteor/?num_registro=200801044981&dt_publicacao=26/02/2010. Acesso em: 22 dez. 2018.
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nº 1.057.274-RS (2008/0104498-1) destacou que o conteúdo do dano 
moral extrapatrimonial, no acórdão publicado em 26 de fevereiro de 
2010,118 atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade en-
quanto realidade massificada.

Em 2012, no Recurso Especial nº 1.198.727-MG, 2ª Turma do STJ acolheu 
por unanimidade a tese de reparabilidade do dano moral coletivo ambiental, 
adotando o entendimento expressado pelo Ministro Relator Herman Benja-
min: a responsabilidade Civil Ambiental “deve ser compreendida da forma 
mais ampla possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudi-
cada não exclua o dever de indenizar – juízos retrospectivo e prospectivo”.119

118  Refere: “O dano moral extrapatrimonial dever ser averiguado de acordo com as 
características próprias aos interesses difusos e coletivos distanciando-se quanto aos caracteres 
próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou 
indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão sin-
gularidade ao valor coletivo. O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do 
grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia mais reclama soluções ju-
rídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade de índios pode sofrer ofensa à honra, 
à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes e tradições. Isso não importa exigir 
que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse um indivíduo isolado. Estas 
decorrem do sentimento coletivo de participar de determinado grupo ou coletividade, relacio-
nando a própria individualidade à ideia do coletivo”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial nº 1.057.274-RS (2008/0104498-1). Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
versus Empresa Bento Gonçalves de Transporte Ltda. Relatora Ministra Eliana Calmon. 

119  “A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, 
porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada 
ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo com-
portamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável 
ou intangível. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente 
inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão 
danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço 
de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino 
ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritiva-
mente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente 
suprimida; b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de 
restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. (REsp 1.198.727-
MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/08/2012). 
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Mais recentemente, no AgInt no AREsp 1.239.530-RJ de relatoria do 

Ministro Francisco Falcão, publicado em 24 de outubro de 2018, reitera-se 

a cumulação de indenização por danos morais coletivos com condenação 

em cumprir também as obrigações de fazer e as não fazer.120

Por isso a indicação dos critérios a serem levados em consideração, 

são fundamentais para aplicação do quantum indenizatório na Respon-

sabilidade Civil Ambiental.

No que se refere aos critérios subjetivos, esses dizem respeito segundo 

Diniz “a posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de 

ofender: culpa ou dolo”, já os critérios objetivos dizem respeito à “situação 

econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa”, e, 

na avaliação do dano moral [geral], “o órgão judicante deverá estabelecer 

120  PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 
CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. COSTÃO 
ROCHOSO - MANGARATIBA/RJ. DEMOLIÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. VIOLAÇÃO AO 
ARTIGO  535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA.INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE DOCU-
MENTO HÁBIL A COMPROVAR O PLEITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.7 DA SÚMULA 
DO STJ. DISCUSSÃO PELA DESNECESSIDADE DE EIA/RIMA. ANÁLISE DE LEI ESTADUAL. 
SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PELO 
IBAMA E PELA FEEMA.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.  SÚMULAS N. 283 E 284/STF. CU-
MULAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM CONDENAÇÃO AO CUM-
PRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES. [...] XII - Por fim, em relação ao alegado descabimento de 
indenização por danos morais, por ser “[...] inteiramente incompatível com o interesse 
difuso, especialmente em se tratando de ações civis públicas relacionadas à tutela do 
meio ambiente [...] (fl. 551), tem-se   que o entendimento preconizado pelo acórdão 
recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte. Nesse 
sentido:  AgInt no REsp  1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017 e REsp   1355574/SE, Rel. Ministra DIVA 
MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado 
em 16/08/2016, DJe 23/08/2016. (AgInt no AREsp 1239530 / RJ, Rel. Min. Francisco Fal-
cão, publicado em 24/10/2018).
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uma reparação eqüitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do 

prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável”.121

Antes de passar aos critérios da valoração, propriamente ditos, 

traz-se a título de curiosidade um emblemático caso judicial citado por 

Ost122 “no qual a Associação Sierra Club ajuizou ação para evitar o corte 

de árvores para construção de um parque da Walt Disney, rejeitada 

em 1972 por falta de interesse processual, o que sucedeu no artigo de 

grande repercussão escrito pelo jurista americano Ch. Stone a respeito da 

concessão às próprias árvores o direito de pleitear sua defesa”.  [Esse é o 

direito para o futuro..., pois em 1972 isso não era possível, mas estamos 

em 2019/2020, são quase 50 anos, e muitas modificações na seara 

ambiental se fizeram necessárias]. Modificações e interesses urgentes e 

inadiáveis, ao que Bosselmann refere, que “os interesses e deveres da 

humanidade são inseparáveis da proteção ambiental”.123

Assim, para valorar a indenização, Milaré destaca que o dano 

ambiental é de “difícil valoração, porquanto a estrutura sistêmica do 

meio ambiente dificulta ver até onde e até quando se estendem as 

sequelas do estrago”:

Com efeito, o meio ambiente, além de ser um bem essencial-

mente difuso, possui em si valores intangíveis e imponderáveis 

121  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. São 
Paulo: Saraiva, 1995. v. 7. p. 79.

122  OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa, 
Portugal: Instituto Piaget, 1997, p. 7.

123  BOSSELMANN, Klaus. Direitos humanos, meio ambiente e sustentabilidade. In: SAR-
LET, Ingo Wolfgang (Org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2010, p. 93,
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que escapam às valorações correntes (principalmente econô-

micas e financeiras), revestindo-se de uma dimensão simbólica 

e quase sacral, visto que obedece a leis naturais anteriores e 

superiores à lei dos homens.124 

Em termos práticos, pelo menos quatro métodos, [dentre outros 

existentes]125 tem sido abordados pela doutrina e pela jurisprudência no 

sistema brasileiro, ou seja, o matemático, de parâmetros legais, o arbi-

tramento e o bifásico.

O primeiro deles, é o “critério matemático”, que segundo Gagliano 

e Pamplona Filho: “cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmen-

te redutível a dinheiro [...] se há reflexos materiais, o que se está inde-

nizando é justamente o dano patrimonial decorrente da lesão à esfera 

moral do indivíduo, e não o dano moral propriamente dito”,126 por isso 

entende-se, não ser adequado.

O segundo, é o critério dos “Parâmetros Legais – Seara trabalhista”, 

que utiliza o método de parâmetros legais são previamente determina-

dos em lei, assim, havia a Lei nº 5.250, de 1967, conhecida como Lei de 

Imprensa, para “regular a liberdade de manifestação do pensamento e 

de informação”, cuja ADPF 130 foi julgada incompatível com a ordem 

constitucional, portanto, revogada.

124  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 330.

125  Menciona Steigleder o método da avaliação contingente. STEIGLEDER, Annelise 
Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: As dimensões do dano ambiental no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 252.

126  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. São 
Paulo: Saraiva, 2017, p. 891.
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Ressalte-se que, por maioria, em julgamento realizado em 30 de 

abril de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que 

a Lei de Imprensa (Lei nº 5250, de 1967) é incompatível com a 

atual ordem constitucional (Constituição Federal de 1988). Os 

ministros Eros Grau, Menezes Direito, Cármen Lúcia, Ricardo 

Lewandowski, Cezar Peluso e Celso de Mello, além do relator, 

ministro Carlos Ayres Britto, votaram pela total procedência da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

130. Os ministros Joaquim Barbosa, Ellen Gracie e Gilmar Men-

des se pronunciaram pela parcial procedência da ação e o minis-

tro Marco Aurélio, pela improcedência.127

127  Previam os art. 51 e 52 da Lei de Imprensa: “Art. 51. A responsabilidade civil do 
jornalista profissional que concorre para o dano por negligência, imperícia ou imprudência, é lim-
itada, em cada escrito, transmissão ou notícia: I - a 2 salários-mínimos da região, no caso de pub-
licação ou transmissão de notícia falsa, ou divulgação de fato verdadeiro truncado ou deturpado 
(art. 16, ns. II e IV). II - a cinco salários-mínimos da região, nos casos de publicação ou transmissão 
que ofenda a dignidade ou decôro de alguém; III - a 10 salários-mínimos da região, nos casos 
de imputação de fato ofensivo à reputação de alguém; IV - a 20 salários-mínimos da região, nos 
casos de falsa imputação de crime a alguém, ou de imputação de crime verdadeiro, nos casos em 
que a lei não admite a exceção da verdade (art. 49, § 1º).[...] Art . 52. A responsabilidade civil da 
emprêsa que explora o meio de informação ou divulgação é limitada a dez vêzes as importâncias 
referidas no artigo anterior, se resulta de ato culposo de algumas das pessoas referidas no art. 
50.” Assim como os critérios que o magistrado precisaria levar em consideração, ou seja critérios 
de dosimetria. “Art. 53. No arbitramento da indenização em reparação do dano moral, o juiz terá 
em conta, notadamente: I - a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e re-
percussão da ofensa e a posição social e política do ofendido; II - A intensidade do dolo ou o grau 
da culpa do responsável, sua situação econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou 
cível fundada em abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação; 
III - a retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou cível, a publicação ou 
transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos prazos previstos na lei e independente-
mente de intervenção judicial, e a extensão da reparação por êsse meio obtida pelo ofendido. 
[...] Ver também: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 130. Relator Ministro Carlos Britto. Julgado em: 30 abr. 2009. Disponível em: 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADPF%24%2ESCLA%2E
+E+130%2ENUME%2E%29+OU+%28ADPF%2EACMS%2E+ADJ2+130%2EACMS%2E%29&base
=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/9wfcrln. Acesso em: 22 dez. 2018.
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Em 2017, a Lei nº 13.467, incluiu no Título II-A, que trata do dano “ex-

trapatrimonial nas relações de trabalho”, CLT - Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1943) o artigo 223-G.128 Por analogia, 

passível de utilização enquanto critério, também para seara ambiental, [o 

que ainda não ocorreu em nenhum julgado].

O terceiro critério é o “Bifásico – Seara Civil”, cujo método está sen-

do utilizado, como mais adequado para a quantificação da indenização 

por dano moral na esfera civil.  [E, por analogia, passível de utilização 

enquanto critério, também para seara ambiental, o tempo dirá]. 

É exemplo, o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 

1063319, de São Paulo, de relatoria do ministro Sérgio Kukina, julgado 

em 3 de abril de 2018, com publicação em 5 de junho de 2018, a Primeira 

128  “Art. 223-G.  Ao apreciar o pedido, o juízo considerará: I - a natureza do bem 
jurídico tutelado; II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação; III - a possibilidade de 
superação física ou psicológica;  IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão; 
V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; VI - as condições em que ocorreu a ofensa 
ou o prejuízo moral; VII - o grau de dolo ou culpa; VIII - a ocorrência de retratação espon-
tânea; IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa; X - o perdão, tácito ou expresso; XI - a 
situação social e econômica das partes envolvidas; XII - o grau de publicidade da ofensa.  § 
1o  Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos 
ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação: I - ofensa de natureza 
leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido; II - ofensa de natureza média, 
até cinco vezes o último salário contratual do ofendido; III - ofensa de natureza grave, até 
vinte vezes o último salário contratual do ofendido;  IV - ofensa de natureza gravíssima, até 
cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido. § 2o Se o ofendido for pessoa 
jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos 
no § 1o deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. § 3o Na reincidência 
entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização”. BRASIL. LEI 
Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n º 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de 
adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm. Acesso em 20 jan. 2019.
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Turma do STJ.129 Ou ainda, em outro Agravo Interno no Recurso Especial 
nº 1719756, julgado em 15 de maio de 2018 e publicado no Diário de 
Justiça de 21 de maio de 2018, de São Paulo, de relatoria do ministro Luis 
Felipe Salomão, da Quarta Turma do STJ.130

O quarto critério é o “Arbitramento – Seara Ambiental”, pelo qual se 
exige basicamente a fundamentação das decisões judiciais, o que já resta 
perfectibilizado, na Constituição,  inciso IX do artigo 93 da CF/88, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que menciona, 
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”. 

129  [...] V - Consoante as Turmas da 2ª Seção, o Método Bifásico para o arbitramento eq-
uitativo da indenização é o mais adequado para quantificação razoável da indenização por danos 
extrapatrimoniais por morte, considerada a valorização das circunstâncias e o interesse jurídico 
lesado, chegando-se ao equilíbrio entre os dois critérios. VI - Na primeira etapa, estabelece-se um 
valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo 
de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. VII - Na segunda etapa, 
consideram-se, para a fixação definitiva do valor da indenização, a gravidade do fato em si e sua 
consequência para a vítima - dimensão do dano; a culpabilidade do agente, aferindo-se a intensi-
dade do dolo ou o grau da culpa; a eventual participação culposa do ofendido - culpa concorrente 
da vítima; a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima, sua colocação 
social, política e econômica. [...]. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo 
em Recurso Especial nº 1063319/SP. Relator Ministro Sérgio Kukina, Relatora para o acórdão Min-
istra Regina Helena Costa. Julgado em: 03. abr. 2018. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/pro-
cesso/revista/inteiroteor/?numregistro=201700437559&dt_publicacao=05/06/2018.  Acesso 
em: 22 dez. 2018.

130  [...] 2. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o 
que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extra-
patrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente 
subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma pri-
meira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse ju-
rídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semel-
hantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para 
a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento 
equitativo pelo juiz. [...] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial 
nº 1719756/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 15 maio 2018. Disponível em:  
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201800146236&dt_publi-
cacao=21/05/2018. Acesso em: 22 dez. 2018.
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Na avaliação do dano moral coletivo, [extrapatrimonial] em razão de 
dano ambiental, os critérios objetivos e subjetivos devem ser levados em 
consideração, ainda que haja dificuldades,131 132 o que também vem assen-
tado no CPC - Código de Processo Civil de 2015, no § 1º do artigo 489.133 

Também vale referir como parâmetro a Lei 9.605/98 de Crimes e In-
frações Ambientais, estabelece que a multa, em caso de crimes ambien-
tais, será utilizada nos critérios do Código Penal134 podendo ser aumen-
tada em até três vezes, caso revele-se ineficaz mesmo quando aplicada 
no valor máximo. Veja-se o art. 19 que prevê “A perícia de constatação 
do dano ambiental, sempre que possível, fixe o montante do prejuízo 
causado para efeitos de fiança e cálculo da multa”.135

131  TJSC: “como não é possível encontrar-se um critério objetivo e uniforme para a aval-
iação dos interesses morais afetados, a medida da prestação do ressarcimento deve ser fixada ao 
arbítrio do Juiz, levando em conta as circunstâncias do caso, a situação econômica das partes e a 
gravidade da ofensa” (Diário Oficial de Justiça de Santa Catarina, de 30 abr. 1991, p. 13);

132 TJSC: “Na avaliação do dano moral se deve levar em conta a posição social e cultural 
do ofensor e do ofendido, a maior ou menor culpa para a produção do evento”. (Diário da Justiça 
de Santa Catarina, 13 maio 1991, p. 19).

133  Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: [...] § 1o Não se considera funda-
mentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limi-
tar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a 
causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar 
qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou 
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, 
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no 
caso em julgamento ou a superação do entendimento.

134  “Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como 
ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprova-
ção e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”. BRASIL. DECRETO-LEI 
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 10 mar. 2019.

135  BRASIL. LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providên-
cias. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 10 mar. 2019.
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Por um lado, também Sampaio, apresenta pontos de interseção entre 

a responsabilidade penal e civil, a partir da Lei n° 9.605/98, com “reflexos 

cíveis ou dependentes da responsabilidade civil nas funções primárias do 

processo penal em suas várias fases”.136

Por outro lado, Leite, traz que a Lei n° 9.605/98, “veio aperfeiçoar 

a intervenção estatal no terreno sancionatório civil, administrativo e 

136  Exemplos: “1. na transação, conforme art. 27: “Nos crimes de menor po-
tencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou de 
multa, prevista no art. 76 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá 
ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que 
trata o art. 74 da mesma Lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade; 2. na sus-
pensão condicional do processo, conforme art. 28 e seus incisos: “As disposições do 
art. 89 da Lei n. ° 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor 
potencial ofensivo, definidos nesta lei, com as seguintes modificações: I- a declaração 
de extinção de punibilidade, de que trata o § 5. ° do artigo referido no caput, dependerá 
de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade 
prevista no inciso I e § 1°do mesmo artigo; 3. na sentença condenatória, conforme art. 
20: “A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a 
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo 
ofendido ou pelo meio ambientes”. 4. na execução, conforme art. 17: “A verificação da 
reparação a que se refere o § 2. ° do art. 78 do Código Penal será feita mediante laudo 
de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão 
relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.” - 5. na pena restritiva de direito, na 
forma de pena pecuniária estabelecida no art. 12: “ A prestação pecuniária consistente 
no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de 
importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a trezentos 
e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual repa-
ração civil, ll. que for condenado o infrator.” A sentença - que impuser sanção pecuniária 
tem um caráter eminentemente reparatório (Sampaio, 1998, p. 19-23), posto que, ao 
final o valor pago será dedutível da indenização, em ação civil. Com isso, redunda, in-
dubitavelmente, em efeitos cíveis do exercício do jus puniendi. 6. Na pena restritiva de 
direito, na forma de prestação de serviços à comunidade, conforme art. 9°: “A prestação 
de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas jun-
to a parques e jardins públicos e unidades de conservação e, no caso de dano da coisa 
particular, pública ou tombada, na restauração’ desta, se possível.” SAMPAIO, Francisco 
José Marques. Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio ambiente. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 1998. p. 18-19.
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penal e trouxe ampliação ao sistema que se reflete no regime da res-
ponsabilidade Civil Ambiental”.137

O parâmetro utilizado pelo STJ, desde 2009, tem por base, o Recurso 
Especial nº 1.086.366, Primeira Turma, do Estado do Rio de Janeiro, de 
relatoria do ministro Benedito Gonçalves, em decisão publicada em 19 
de março de 2009, “consolidou orientação de que a revisão do valor da 
indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a 
importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabili-
dade e da proporcionalidade”.138

E para exemplificar mais, na seara ambiental, todas as decisões abai-
xo, utilizaram o método de arbitramento para a quantificação do dano 
moral ambiental coletivo. Primeiro, um caso de parcelamento irregular 
do solo urbanístico, que, além de invadir Área de Preservação Ambiental 
Permanente, submeteu os moradores da região a condições precárias 
de sobrevivência (REsp 1410698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).139 

137  Morato Leite “Um outro ponto a ser salientado é o relacionado à previsão de multa 
Civil Ambiental no âmbito da Lei n.°9.605, de 1998. O veto presidencial ao art. l.° do projeto 
veio impedir a aplicação da sanção civil em acréscimo aos prejuízos ambientais. -Entretanto, a 
doutrina (Benjamin, 1998, p. 28-31) tem salientado que o art. 3° da Lei n° 9.605, de 1998, veio 
conduzir ao reaparecimento da proposta vetada, pois consta deste que “as pessoas jurídicas 
serão responsabilizados administrativa, civil e penalmente”, fazendo surgir a sanção civil. A ar-
gumentação de Benjamim é no sentido de que a expressão responsabilizados denota punir ou 
sancionar. Entende-se que a melhor verificação da possibilidade da aplicação de multa se fará, no 
caso concreto, ~ através da construção jurisprudencial.”. MORATO LEITE, José Rubens. Manual de 
direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 140-141. 

138  REsp 1.086.366/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 
19/03/2009.

139  Parcelamento irregular do solo urbanístico, que, além de invadir Área de Preser-
vação Ambiental Permanente, submeteu os moradores da região a condições precárias de 
sobrevivência: R$ 30.000,00(trinta mil reais). (REsp 1410698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015). BRASIL. Superior Tri-
bunal de Justiça. Recurso Especial nº 1410698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins. Julgado 
em: 26 jun. 2015. Disponível em:  https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_
registro=201303462603&dt_publicacao=30/06/2015. Acesso em: 22 dez. 2018.
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Assim como, um caso de poluição sonora e irregularidade urbanís-
tica provocadas pelo funcionamento de condensadores e geradores 
colocados no fundo de estabelecimento empresarial (AgRg no AREsp 
737.887/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 
em 03/09/2015, DJe 14/09/2015).140 

Também, um caso de vazamento de amônia no Rio Sergipe (REsp 
1355574/SE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 
3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).141 

E por fim, um caso de dano ambiental em promontório (área formada 
por rochas elevadas e íngremes) e terras de marinha, em Florianópolis 
(AgInt no REsp 1532643/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 
Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).142 

Sendo assim, os valores arbitrados não são “consideráveis”, ou “signi-
ficativos” frente aos danos ambientais provocados.

140  Poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas supostamente pelo 
funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento 
empresarial: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Minis-
tro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015). 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 
737887/SE. Relator Ministro Humberto Martins. Julgado em: 03 set. 2015. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201501613818&dt_
publicacao=14/09/2015. Acesso em: 22 dez. 2018.

141  Vazamento de amônia no Rio Sergipe: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais). (REsp 1355574/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA 
TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). BRASIL. Su-
perior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1355574/SE. Relatora Ministra Diva Malerbi 
(Desembargadora Convocada TRF 3ª Região). Julgado em: 16 ago. 2016. Disponível em:  
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201202481713&dt_
publicacao=23/08/2016. Acesso em: 22 dez. 2018.

142  “Dano ambiental em promontório (área formada por rochas elevadas e ín-
gremes) e terras de marinha, em Florianópolis: R$ 100.000,00 (cem mil reais) (AgInt no 
REsp 1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
10/10/2017, DJe 23/10/2017).
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Nesse contexto, destaca Birnfeld, que a tarefa é árdua para fixar o 

quantum, mas ainda assim, se o dano existe, deve ser indenizado: 

Na hipótese de dano moral, como o bem atingido é imaterial e 
insuscetível de avaliação pecuniária, a definição da quantia re-
presentativa da indenização da lesão é sempre uma tarefa árdua 
e o tema suscita dúvidas e discussões. O certo, porém, é que 
essa dificuldade de valoração não pode servir de motivo para a 
negativa da indenização. Se o dano existe, deve ser indenizado e 
definir a quantia é trabalho a ser encarado.143

Com o que concorda Almeida, pois aferir esse quantum indenizatório é uma 
tarefa que “exige do magistrado uma capacidade ímpar para calcular a dimensão 
patrimonial que um dano ao meio ambiente representa, tanto para o lesado in-
dividualmente identificado, como para o prejuízo resultante para a sociedade”.144 

Situação bem diferente, a título de curiosidade, da Petrolífera britânica que 
terá de pagar “20 bilhões de dólares em indenizações por danos referentes a 
vazamento de petróleo no Golfo do México”, no caso – explosão da plataforma 
de petróleo Deepwater Horizon, no Golfo do México, ocorrido em 2011, acordo 
esse considerado [o maior acordo ambiental da história dos Estados Unidos].145

143  BIRNFELD, Dionísio Renz. Dano Moral ou Extrapatrimonial Ambiental. São Paulo: 
LTR, 2009, p. 107.

144  ALMEIDA, Maria Pilar Prazeres de. O dano moral ambiental coletivo. Florianópolis: 
Tirant lo Blanch, 2018, p. 74. 

145  “Um juiz de Nova Orleans aprovou um acordo de 20 bilhões de dólares entre a petrolífera 
britânica BP, o governo federal dos Estados Unidos e cinco estados americanos, por indenizações refer-
entes ao vazamento provocado pela explosão da plataforma de petróleo Deepwater Horizon, no Golfo 
do México. O desastre ocorreu em 2011. O valor, aprovado nesta segunda-feira (04/04/16), inclui 5,5 
bilhões de dólares em sanções previstas pela Lei da Água Limpa e outros bilhões para cobrir danos 
ambientais e queixas dos estados do Alabama, Flórida, Louisiana, Mississippi e Texas. O dinheiro de-
verá ser pago nos próximos 16 anos. O Departamento de Justiça americano considerou este como 
o maior acordo ambiental da história do país, além de ser o maior de natureza civil já obtido junto a 
uma única entidade. A procuradora-geral Loretta Lynch afirmou em comunicado que esta foi mais 
uma etapa dos esforços para retomar as atividades econômicas da região afetada pelo vazamento e 
corrigir “o pior desastre ambiental da história americana”. Disponível em:  https://www.dw.com/pt-br/
justi%C3%A7a-dos-eua-aprova-acordo-sobre-desastre-da-bp/a-19164844 . Acesso em 15 dez. 2018.
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E, de forma inovadora, no Recurso Especial nº 1.414.547-MG, de 2013, 
publicado em 10 de dezembro de 2014, de relatoria do Ministro Paulo de 
Tarso Sanseverino abordou-se o caráter punitivo do dano moral coletivo, 
e cujo valor da condenação em dinheiro, é revertido para os fundos nacio-
nal e estadual,146 veja-se em destaque pela importância:

A condenação judicial por dano moral coletivo é sanção pecuni-
ária, com caráter eminentemente punitivo, em face de ofensa a 
direitos coletivos ou difusos nas mais diversas áreas (consumidor, 
meio ambiente, ordem urbanística etc.). A indefinição doutriná-
ria e jurisprudencial concernente à matéria decorre da absoluta 
impropriedade da denominação dano moral coletivo, a qual traz 
consigo - indevidamente - discussões relativas à própria concepção 
do dano moral no seu aspecto individual. [...] O objetivo da lei, ao 
permitir expressamente a imposição de sanção pecuniária pelo 
Judiciário, a ser revertida a fundos nacional e estadual (art. 13 da 
Lei 7.347/85), foi basicamente de reprimir a conduta daquele que 
ofende direitos coletivos e difusos. Como resultado necessário 
dessa atividade repressiva jurisdicional surgem os efeitos - a fun-
ção do instituto - almejados pela lei: prevenir a ofensa a direitos 
transindividuais, considerando seu caráter extrapatrimonial e ine-

rente relevância social.147 (grifou-se).

Mas nem toda doutrina e jurisprudência concorda, também há votos 
contrários a aplicação dos danos punitivos, como no Recurso Especial nº 
1.354.536-SE, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afasta, portan-
to, o caráter punitivo da responsabilidade civil quando presente dano am-
biental, e que essa deve ser usada somente no Direito Penal e no Direito 

146 Art. 13 da Lei 7.347/85.

147 Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/156808614/recurso-espe-
cial-resp-1414547-mg-2013-0360231-1/decisao-monocratica-156808630?ref=serp. Acesso em: 
20 ago. 2019.
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Administrativo, sendo considerada inadequada a aplicação na reparação 
civil.148 Pela importância, veja-se a decisão do voto149 do Ministro Relator: 

para efeito do então vigente art. 543-C do Código de Processo Ci-
vil de 1973 que: [...] b) a responsabilidade por dano ambiental é 
objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de 
causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre 
na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa 
responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabi-
lidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar; c) é inade-
quado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais 
caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe 
ao direito penal e administrativo; d) em vista das circunstâncias 
específicas e homogeneidade dos efeitos do dano ambiental 
verificado no ecossistema do rio Sergipe - afetando significativa-
mente, por cerca de seis meses, o volume pescado e a renda dos 
pescadores na região afetada -, sem que tenha sido dado amparo 
pela poluidora para mitigação dos danos morais experimentados 
e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca 
profissional, não se justifica, em sede de recurso especial, a re-
visão do quantum arbitrado, a título de compensação por danos 

morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais); [...].150

148  “Ação Indenizatória por Dano Ambiental proposta por Maria Gomes de Oliveira 
em desfavor de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). A autora alegou que, no dia 5 de outu-
bro de 2008, a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN), uma das várias unidades de 
operações da Petrobrás, deixou que cerca de 43.000 litros de amônia vazassem para o leito 
do rio Sergipe, causando a mortandade dos animais que dele dependem e o desequilíbrio 
da cadeia alimentar”

149  Voto colhido pelos Srs. Ministros “Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, 
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Nancy Andrighi, João Otávio de 
Noronha e Sidnei Beneti”.

150  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1245550/MG. Relator Min-
istro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 17 mar. 2015. Disponível em:  https://ww2.stj.jus.br/pro-
cesso/revista/inteiroteor/?num_registro=201100391454&dt_publicacao=16/04/2015. Acesso 
em: 22 dez. 2018.
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Por outro lado, o STJ, quarta turma, no Recurso Especial nº 1.245.550-

MG, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão publicado em 16 de 

abril de 2015, “o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao 

direito ao meio ambiente equilibrado”. em determinadas circunstâncias 

fáticas, “o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tu-

telado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana”, 

por isso, “prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são conse-

quência ou resultado da violação)”.151

Segundo Rosenvald a responsabilidade civil possui quatro funções 

fundamentais: 

a função de reagir ao ilícito danoso, com a finalidade de reparar 

o sujeito atingido pela lesão; a função de repristinar o lesado ao 

status quo ante, ou seja, estado ao qual o lesado se encontrava 

antes de suportar a ofensa; a função de reafirmar o poder san-

cionatório (ou punitivo) do Estado e por fim, a função de desestí-

mulo para qualquer pessoa que pretenda desenvolver atividade 

capaz de causar efeitos prejudiciais a terceiros.152

Mas, o que são exatamente os danos punitivos? E para que servem?

151  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1245550/MG. Rela-
tor Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 17 mar. 2015. Disponível em: https://ww2.
stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201100391454&dt_publica-
cao=16/04/2015. Acesso em: 22 dez. 2018.

152  ROSELVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil. 3. ed, São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 33.
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DANOS PUNITIVOS (PUNITIVE DAMAGES)

Danos punitivos, sempre existiram, desde o Código de Hamurabi,153 
mas vinculado à esfera civil-ambiental, é recente. Conforme Lourenço “a 
pena privada constitui uma alternativa civil à tutela penal, e que supera 
a via indemnizatória, representando uma via eficaz e acentuando a fina-
lidade punitiva da responsabilidade civil” ou seja:

Os danos punitivos consubstanciam uma das manifestações da 
pena privada, com raízes históricas muito remotas, que é impos-
ta desde há séculos no sistema anglo-saxónico, e começa a dar 
os primeiros passos nos ordenamentos jurídicos romano-ger-
mânicos, sendo nestes estudada pela doutrina a propósito da 
função punitiva da responsabilidade civil, por corresponderem 
a situações em que o agente é condenado a pagar uma indem-
nização superior ao dano que o lesado efectivamente sofreu. 
Assim sendo, o estudo desta figura no espaço jurídico da civil 
law, implica à partida a destruição do dogma da limitação do 
montante da indemnização do dano sofrido pelo lesado.154

153  Ver Nota introdutória.

154  LOURENÇO, Paula Meira, «Os danos punitivos», Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, vol XLIII, nº 2, pp 1.024-1.025. Traz importante evolução: “«A 
atribuição de uma indemnização que excede o dano sofrido pelo lesado, com um escopo 
sancionatório e preventivo, era já prevista no Código de Hammurabi (2000 A.C.), nas Leis 
Hititas (1400 a.C.) e no Direito Romano, segundo o qual, em sede de relações privadas (delicta 
privata), a pessoa que houvesse ofendido os direitos de outrem ficava obrigado a pagar-lhe 
uma pena pecuniária com finalidade repressiva (obrigatio ex delicto)» Cf. LOURENÇO, Paula 
Meira, Op. Cit, p. 1026. «Os punitive damages ergueram-se assim como os estandartes do 
respeito pelo direito à reserva da vida privada e pela liberdade do indivíduo contra os abusos 
de poder, punindo os agentes e exercendo uma função dissuasória relativamente a futuros 
comportamentos por parte dos mesmos (prevenção especial), ou de terceiros (prevenção 
geral)». Cf. IDEM, Op. Cit, p. 1028-1029. «Ainda nos séculos XVIII e XIX, alguma jurisprudên-
cia inglesa não reconhecia a possibilidade de atribuir uma compensação pelos danos extra-
patrimoniais sofridos pelo lesado, nomeadamente quando a extensão do dano dependia da 
intenção do agente. Nestes casos, os punitive damages eram atribuídos não só para punir o 
agente e dissuadi-lo da prática de tais condutas, mas também para reparar integralmente o 
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Para Russo, punitive damages “tem por finalidade, além de analisar 
a pretensão autoral, exercer uma função em prol do interesse público 
e social”, com a aplicação de punição com grande repercussão mone-
tária, com o objetivo de desestimular o ofensor/agressor de cometer 
novamente o ato prejudicial, servindo principalmente de exemplo essa 
punição para ele e para sociedade, é o “que a jurisprudência aliení-
gena convencionou denominar de punitive damages, também chama-
dos exemplary damages, vindictive damages ou smart Money” 155

Essa expressão punitive damages é habitualmente e impropriamen-
te traduzida como “danos punitivos”, em caso típico de metonímia, em 
que se emprega a causa (danos) pela consequência (indenização) como 
destaca Andrade:

Uma tradução mais técnica e fiel ao sentido originário da ex-
pressão seria “indenização punitiva”. [...] o vocábulo damages, 

dano sofrido pelo lesado». Cf. IDEM, Op. Cit, p. 1.029-1.030. «(…) Esta decisão consubstancia 
um importante marco na história dos punitive damages, porquanto salienta que a sua finali-
dade é punir o agente e prevenir a repetição de tal comportamento, sempre que o infractor 
não se importe de violar os direitos de personalidade de outrem (…), por prever que os lucros 
decorrentes da sua conduta serão superiores aos danos sofridos pelo lesado, orientando-se 
assim por uma racionalidade económica» Op.Cit, p. 1.034. «(…) a partir da década de sessen-
ta, a jurisprudência norte-americana começou a admitir a imposição de punitive damages 
aos empregadores, naquelas situações em que o trabalhador agira com dolo, e um superior 
hierárquico havia participado ou ratificado a adopção daquele comportamento». Op.Cit, p. 
1.037. Os casos jurisprudenciais alemães mais frequentes são os relativos à protecção do 
direito à imagem de figuras públicas, mormente quando os órgãos de comunicação social o 
utilizam sem autorização do seu titular, tendo em vista a obtenção de lucros». Op.Cit, p 1054. 
«A falta de consagração legal dos danos punitivos é superada pela elevação do montante 
de indemnização, levando em linha de conta três factores: os benefícios que o autor obtém 
com o acto de concorrência desleal (…) as economias que o mesmo faz à custa do lesado, e a 
apropriação de uma tecnologia, quando o titular de uma patente não explora a sua invenção, 
ou concede o seu direito de exploração a terceiros». Op.Cit, p. 1.057.”

155  RUSSO, Rafael dos Santos Ramos. Aplicação Efetiva Dos Punitive Damages 
No Atual Ordenamento Jurídico Brasileiro. Artigo Científico (Pós-Graduação). Rio de 
Janeiro, 2009, p. 13.
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no plural, significa “indenização”. A noção de “dano” é dada pelo 
vocábulo damage, no singular. Daí por que se afigura mais exata 
a transposição da expressão punitive damages para o português 
como “indenização punitiva”.156

Adverte Junkes, que importar do direito norte-americano, pura e sim-
plesmente o instituto do punitive damages, é totalmente equivocado, pois 
há profundas diferenças entre os dois sistemas de responsabilidade civil: 

De maneira inversa ao norte-americano, o sistema brasileiro 
centra-se na supremacia do direito legislado, segundo o qual 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei” (Constituição Federal, art. 5º, II).” Os 
danos punitivos do direito norteamericano distinguem-se to-
talmente dos danos materiais e morais sofridos. Os “punitives 
damages” (também conhecidos como exemplary damages ou 
vindictive damages), não são estipulados com o fim de promo-
ver o ressarcimento de um dano. Este cabe aos chamados danos 
compensatórios que, nos Estados Unidos, englobam os chama-
dos “danos econômicos” e os “danos não econômicos”, que, no 
Brasil, têm como correspondentes, respectivamente, os danos 

materiais e os danos morais.157

Por outro lado, o primeiro autor português, a traduzir a expressão 
punitive damages para “danos punitivos”, foi Júlio Gomes no ano de 
1989,158 [note-se, a 30 anos] ainda que vinculado à esfera penal. Desse 

156  ANDRADE. André Gustavo Corrêa de. Dano Moral e Indenização Punitiva. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 178.

157  JUNKES, Sérgio Luiz; SLAIBI FILHO, Nagib; COUTO, Sergio (coords.). Responsabili-
dade civil: estudos e depoimentos no centenário do nascimento de José de Aguiar Dias. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 416.

158  GOMES, Júlio. Uma função punitiva para a responsabilidade civil e uma função reparatória 
para a responsabilidade penal? Revista de Direito e Economia. Coimbra, ano 15, 1989, pp 105-144.
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modo são consideradas como expressões afins ainda outras, Exemplary 
Damages, Compensatory Damages, Aggravated Damages.159

Por conseguinte, a função reparatória da responsabilidade civil tem 
sido revelada pelo uso do termo indenização, pois indenizar diz respeito 
a ‘retirar o dano’, por isso Lourenço afirma que quando a “responsabili-
dade civil revela a sua função punitiva, só artificialmente se poderá de-
fender a manutenção do termo ‘indemnização”.160

Por outro lado, para Guimarães, a figura dos danos punitivos é a tradu-
ção literal de “‘punitive damages’ que consiste na possibilidade que um tri-
bunal tem de, numa acção de indemnização civil, condenar ao pagamento 
de uma quantia superior ao dano sofrido em virtude da conduta ilícita”.161 

159  “Uma breve nota para o que usualmente são consideradas como expressões afins: 
Exemplary Damages ainda que possa ser entendida como sinónima dos danos punitivos, é uti-
lizada em casos onde está em evidência a função social, e onde se pretende dar o exemplo, 
dissuadindo (função preventiva especial e, essencialmente, geral). Compensatory Damages, que 
assumem uma função reparadora, ressarcitória (visam reparar tudo o que o lesado sofreu com 
determinada conduta). Aggravated Damages, que têm, tal como os compensatory damages, 
uma função reparatória, mas acentuados por circunstâncias particulares (o que originou a con-
duta do lesante ou o modo como actuou). Como se torna fácil de verificar, nada impede que os 
danos punitivos se cumulem com os compensatory ou aggravated, pois assumem funções dife-
rentes e conciliáveis: ressarcir e punir”. FERREIRA DA SILVA. Sara Monteiro Pinto. Danos Punitivos 
– Problemas em relação à sua admissibilidade no ordenamento jurídico português. Dissertação 
no âmbito do Mestrado Forense. Orientador: Dr. Pedro Eiró. Lisboa, Agosto de 2012, p. 10.

160  LOURENÇO, Paula Meira, A Função Punitiva da Responsabilidade Civil, Coimbra, Co-
imbra Editora, 2006, p 377. 18 

Lourenço defende que «A assunção da função punitiva da responsabilidade civil importa o 
levantamento do “véu indemnizatório”, ou do “véu da indemnização”, e a descoberta da punição 
que é efectivamente aplicada, a qual já não deverá ser apelidada de indemnização, sob pena de 
se continuar a confundir as duas funções da responsabilidade civil». Op.Cit, p. 378. (…) tal como 
a função reparatória da responsabilidade civil gera a obrigação de indemnizar, em espécie ou em 
dinheiro, a função punitiva origina uma punição civil, o pagamento de um montante punitivo 
(ambos independentemente do dano), ou a atribuição de uma compensação punitiva (no caso 
dos danos não patrimoniais)» Op.Cit, p 379. 

161  GUIMARÃES, Patrícia Carla Monteiro, Os danos punitivos e a função punitiva da re-
sponsabilidade civil, Direito e Justiça, v. 15.1(2001). p. 159-206.
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Atualmente, menciona Gomes, há consenso à admissão da finalidade 

preventiva e punitiva da responsabilidade civil, mesmo que subordina-

da, pois “mesmo atribuindo-lhe um papel secundário, isto é, subordi-

nado, aceita-se hoje, em princípio, a importância da finalidade preven-

tivo-punitiva da responsabilidade civil”. Menciona preventivo-punitiva, 

justamente “porque, no fundo, prevenção e punição são duas faces de 

uma mesma medalha, expressões de um único princípio”,162 pois para a 

doutrina portuguesa, a função primordial da responsabilidade civil é a 

função reparatória, embora hoje, a função preventiva, antes secundária, 

tenha ganhado importância.

Por isso a doutrina portuguesa, refere Antunes, embora afeiçoada ao 

entendimento “tradicional da primazia da natureza ressarcitória do insti-

tuto, concede no acolhimento de funções de índole preventiva e punitiva 

em sede do regime actual e, mesmo, perspectivando a sua extensão”.163 

Mas há também quem entenda de forma contrária, conforme Leitão, 

embora faça a advertência da impossibilidade da aplicação dos puniti-

ve damages no direito português, deixa em aberto uma saída possível, 

ou seja, [a elaboração de critérios para avaliação do dano ambiental].  

Menciona que “o dano ambiental, por se verificarem lesões de situações 

jurídicas individuais, coloca exclusivamente o problema da determinação 

do quantum indemnizatório”. E complementa que mesmo “não sendo 

162  GOMES, Júlio. Uma função punitiva para a responsabilidade civil e uma função 
reparatória para a responsabilidade penal? Revista de Direito e Economia. Coimbra, ano 
15, 1989, p. 106.

163  ANTUNES, Henrique. Da Inclusão do lucro ilícito e de Efeitos Punitivos entre as 
Consequências da Responsabilidade Civil. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 553-554.
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admissível no nosso direito uma ideia de punitive damages, a solução 
será a da elaboração de critérios para avaliação do dano ambiental”.164 

No mesmo sentido, adverte Gomes que não surpreende a decisão 
do “caso Amoco-Cadiz (1988), do estado do pavilhão”, pelo qual o tribu-
nal americano “desestimou todos os pedidos de ressarcimento de danos 
ecológicos provocados na costa francesa pela maré negra cujos efeitos 
se prolongaram por um ano”.165 Todavia, em sentido contrário, “aplaude-
-se a decisão da justiça francesa no caso Erika (2008), que adoptou uma 
perspectiva clara no tocante ao dano ecológico, atribuindo vultuosas 
quantias indemnizatórias aos Municípios mais afectados”.166 167

Ainda, segundo Amorim, o Ordenamento Jurídico Português reco-
nhece só uma função punitiva na responsabilidade civil e não danos pu-
nitivos propriamente dito:

A grande diferença ao nível do conteúdo dos conceitos reside na 
consideração que ambos fazem do dano e na sua relação com o 
montante que é atribuído a título de “punição”: enquanto que 
admitir uma função punitiva/preventiva da responsabilidade civil 

164  LEITÃO, Luis Menezes. A responsabilidade civil por danos causados ao ambiente. 
Actas do Colóquio: A responsabilidade civil por dano ambiental. Faculdade de Direito de Lisboa 
Dias 18, 19 e 20 de Novembro de 2009. Organização de Carla Amado Gomes e Tiago Antunes. 
Edição: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas. www.icjp.pt Maio de 2010. p. 23-24. 

165  O tribunal invocou a complexidade de aferição dos danos, bem como o facto de 
muitos danos se verificarem em zonas fora da jurisdição estadual, em bens ambientais com 
o estatuto de res nullius — cfr. Alexandre KISS e Jean-Pierre BEURIER, Droit International de 
l’Environnement, 3. ed., Paris, 2004, p. 433.

166  GOMES, Carla Amado. Tutela Contenciosa do Ambiente: uma amostragem da ju-
risprudência nacional 2019. Disponível em: http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/
files/ebook_justicaambiental_jul2019.pdf. Acesso em 16 out. 2019. p. 24-25.

167  Ver também : Agathe VON LANG, Affaire de l’Erika: la consécration du préjudice 
écologique par le juge judiciaire, in AJDA, 2008/17, p. 936ss.
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pode significar apenas – e, entre nós, significa – que o quantum in-
demnizatório vá ter em conta o grau de culpa do agente e/ou a situ-
ação económica do lesado e, já não, que a indemnização possa ser 
superior ao dano (e muito menos independente deste); a principal 
característica dos danos punitivos é precisamente a sua capacidade 
para excederem o dano efectivamente sofrido pelo lesado e/ou se-
rem independentes deste. Também como já confirmamos, a dou-
trina e a jurisprudência portuguesas quando reconhecem a função 
punitiva da responsabilidade civil, subordinam-na ou atribuem-lhe 
um papel secundário, impondo-lhe como limite o dano e rejeitando 

“outra vez” a solução dos danos punitivos.168

E mais, traz Amorin ainda, importante vínculo com a seara ambiental, 
quando menciona os danos não patrimoniais, os danos difusos e a incer-
teza frente a outros ‘complexos, graves e irreversíveis:

[...] porque, por um lado, são insusceptíveis de avaliação pecu-
niária e reclamam uma qualquer ‘reparação’, o que veio quebrar 

168  Em conclusão adverte: “Não parece, pois, restar qualquer dúvida acerca da existên-
cia de uma função punitiva na responsabilidade civil, tanto pelo reconhecimento da doutrina- 
a título de exemplo, referindo-se aos danos não patrimoniais, INOCÊNCIO GALVÃO TELLES diz 
que a reparação não reveste um puro carácter indemnizatório mas antes um carácter punitivo. 
(INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, “Direitos das obrigações”, Coimbra Editora, 1997, p.387.); e no 
caso da responsabilidade por culpa, MENEZES LEITÃO diz existir uma clara função preventiva 
e punitiva que se demonstra pelos critérios dos artigos 494º, 497º/2 e 570º todos do CC e pela 
normal irrelevância da causa virtual na responsabilidade civil (MENEZES LEITÃO, “Direito das Ob-
rigações”, Coimbra, Almedina, 2000, p. 283 e ss. 77 STJ 30/10/96) - como pelo reconhecimento 
da jurisprudência- como se pode ler, também a título de exemplo, nos doutos acórdãos do STJ 
de 30/10/96 e de 04/12/96, ambos de SILVA PAIXÃO, nos quais afirma que à indemnização por 
danos não patrimoniais não é estranha “a ideia de reprovar ou castigar, no plano civilístico e com 
os meios próprios do direito privado, a conduta do agente” (SILVA PAIXÃO) disponível em www.
dgsi.pt e publicado no BMJ, n.º 460, Ano 1996, pp. 444 e ss.); e que “a concessão da indemni-
zação (...) funciona como reparação e como castigo” STJ 04/12/96 (SILVA PAIXÃO).  (ANTUNES 
VARELA, “Das Obrigações em Geral”, Coimbra, Almedina, 2000, p. 930). In: AMORIM. Luís Miguel 
Caldas Ribeiro Silva. A Função Punitiva Da Responsabilidade Civil. Dissertação de Mestrado, es-
pecialidade em Ciências Jurídico Forenses. Apresentada à Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra. Orientadora: Mestre Maria Manuel Veloso Coimbra/2014, p. 39.
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o dogma da função exclusivamente ressarcitória da responsabi-
lidade civil; e, por outro lado, são esses mesmos danos de difícil 
avaliação que possibilitam a obtenção do lucro por parte dos 
agentes económicos: se o dono de uma fábrica poluidora chega 
à conclusão de que as multas que tem de pagar mais as eventu-
ais indemnizações por danos são substancialmente mais baixas 
do que o preço do cumprimento das regras sanitárias, então 
ele optará sempre pôr as não cumprir; assim como o produtor 
irá continuar a fabricar produtos de má qualidade e perigosos 
para as pessoas, sempre que o produto das vendas compense 
as eventuais indemnizações que tenha de pagar por danos[...].169

Atualmente, tem-se novos desafios, como aponta Lourenço, pois 
alguns danos são irreparáveis que moldam novas realidades, novos va-
lores, [necessário também, ponderar os antigos], esses danos são pra-
ticamente insusceptíveis de avaliação pecuniária, devido a sua ampla, 
difícil e complexa caracterização e determinação. São danos novos e que 
exigem amparo legal, doutrinário e jurisprudencial.

Com efeito, relativamente aos danos irreparáveis, deparamo-
-nos com danos insusceptíveis de avaliação em dinheiro (v.g. os 
danos à saúde, os danos biológicos, ou os danos estéticos), com 
danos cuja determinação e quantificação é complexa, senão mes-
mo impossível (danos ambientais), e ainda com danos de difícil ca-
racterização por serem causados por catástrofes nucleares (como 
p. ex. Chernobyl), sanitárias (v.g. o sangue contaminado, a doença 
das vacas loucas ou a febre dos suínos) ou climatéricas (como o 
fenómeno vulgarmente conhecido por “buraco de ozono”.170

169  AMORIM. Luís Miguel Caldas Ribeiro Silva. A Função Punitiva Da Responsabilidade 
Civil. Dissertação de Mestrado, especialidade em Ciências Jurídico Forenses. Apresentada à 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Orientadora: Mestre Maria Manuel Veloso 
Coimbra/2014, p. 44.

170  LOURENÇO, Paula Meira. A Função Punitiva da Responsabilidade Civil. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2006, p. 373.
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Assim os danos não patrimoniais, com base no art. 496º, nº 3 CC/66 
(conjugado com o art. 494º CC/66) consubstancia uma manifestação da 
função punitiva da responsabilidade civil, no direito português, como ad-
verte Lourenço, que o art. 494º CC/66 “possibilita a fixação da indemniza-
ção, segundo a equidade, num montante inferior ao que corresponderia 
aos danos causados. O problema é a possibilidade da indemnização ser 
superior ou independente do dano”. Assim sendo, o que resta demonstra-
do, é que o pressuposto da certeza, é o grande obstáculo aos danos puni-
tivos.171 Assim, a punição civil existe, cujo “montante punitivo encontra-se 
escondido por detrás do véu indemnizatório, construído pelo dogma da 
função exclusivamente reparatória da responsabilidade civil”.172

Nesse sentido, interessante a abordagem de Ferreira da Silva, em 
propor redação de um artigo, que constaria do Código Civil português, 
no qual pudessem ser consagrados os danos punitivos:

Montante punitivo por culpa grave. 1. Quando a responsabi-
lidade se fundar em culpa grave, tendo em conta o lucro obtido 
pelo lesante com a prática do facto ilícito e demais circunstâncias 
do caso concreto, pode ser imposto a este um montante punitivo. 
Este último é atribuído em simultâneo e a par da indemnização 
compensatória dos danos sofridos podendo, no entanto, ser su-
perior a estes. 2. Só pode ser atribuído montante punitivo se exis-

171  Lourenço a propósito do artº 494º CC, «(…) a função sancionatória e preventiva 
da responsabilidade civil sobrepõe-se à função reparadora, exigindo-se ao lesado que suporte 
uma parte do dano, para se evitar cometer uma “injustiça” contra o lesante, tendo em conta a 
sua mera culpa. Porém, nega-se que a função punitiva da responsabilidade civil se sobreponha 
à função reparatória quando o agente retira do seu comportamento ilícito e culposo um lucro 
superior ao dano causado. Nesta situação, por que razão não se evita cometer uma “injustiça” 
contra o lesado?» LOURENÇO, Paula Meira. Os danos punitivos. Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, vol. XLIII, nº 2. p 1.099.

172  LOURENÇO, Paula Meira. A Função Punitiva da Responsabilidade Civil. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2006, p. 418-419. 
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tirem danos indemnizáveis. 3. Quando for caso disso, o lesante 
fica obrigado à restituição do lucro obtido à custa da prática do 
facto ilícito, decidindo o juiz se esse montante é pago na totalida-
de ao lesado, ou repartido entre o lesado e o fundo de garantia.173

Também no Brasil, um projeto de Lei de nº 6.960/2002,174 menciona-
va a função punitiva, mas o mesmo nunca virou lei para entrar em vigor, 
sendo arquivado. Para Giancoli e Wald a função punitiva:

[...] foi aparentemente recepcionada no projeto de Lei n. 
6.960/2002, através de uma autorização genérica dada ao juiz 
para acréscimo de parcela punitiva, determinando-se que a re-
paração do dano moral deve constituir também ‘adequado de-
sestímulo ao lesante’, de modo a conscientizar o ofensor de que 
não deve persistir no comportamento lesivo, noutras palavras, 
para não passar impune a infração e, assim, estimular novas 
agressões. Mas, como bem observou parte da doutrina, essa 
disposição legal do projeto de lei em momento algum indicou 
os critérios a serem levados em conta para aplicação da função 
punitiva, criando uma enorme margem de discricionariedade.175

Danos punitivos revelam a chance do autor de vingar-se por meio 
do tribunal e por meio da indenização em dinheiro, como refere Sebok, 
“os danos punitivos também dão à vítima uma maneira de ‘vingar’ a 
pessoa que a ofendeu”. Vale lembrar que nos Estados Unidos, “danos 
punitivos não estão disponíveis em casos de negligência simples. Eles 

173   FERREIRA DA SILVA. Sara Monteiro Pinto. Danos Punitivos – Problemas em relação 
à sua admissibilidade no ordenamento jurídico português. Dissertação no âmbito do Mestrado 
Forense. Orientador: Dr. Pedro Eiró. Lisboa, Agosto de 2012, p. 46.

174 BRASIL. PL 6.960/2002. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposi-
coesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=56549. Acesso em 20 dez. 2018.

175  GIANCOLI, Brunno Pandori; WALD, Arnoldo. Direito Civil: Responsabilidade Civil: v. 7. 
2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 53.

Ir para o índice

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=56549.
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=56549.


128

estão disponíveis apenas se o réu agiu com malícia ou negligência gra-

ve”. Assim, os danos punitivos “não são concedidos com freqüência 

e, quando o são, são por atos que vão além do mero erro humano”. 

Quer dizer que “eles deveriam ser premiados quando o réu não apenas 

machucou o demandante, mas o fez de uma maneira que expressasse 

desdém ou desprezo pelo demandante”. E são a chance do autor de se 

vingar - através do tribunal e através do dinheiro.176

Nesse contexto, Santos apresenta nove requisitos para que a inde-

nização tenha caráter exemplar e sancionador, veja-se:

a)  A gravidade da falta;

b)  A situação econômica do ofensor, especialmente no ati-
nente à sua fortuna pessoal;

c)  Os benefícios obtidos ou almejado com o ilícito;

d)  A posição de mercado ou de maior poder do ofensor;

e)  O caráter anti-social da conduta;

f)  A finalidade dissuasiva futura perseguida;

g)  A atitude ulterior do ofensor, uma vez que a sua falta foi 
posta a descoberta;

176  Tradução livre de: Para Sebok, “Punitive damages also give a victim a way to 
“get back” at the person who wronged them. In America, punitive damages are not avail-
able in cases of simple negligence. They are available only if the defendant acted with 
malice or gross negligence […] Punitive damages are not awarded often, and when they 
are, it is for acts that go beyond mere human error. They are supposed to be awarded 
when the defendant not only hurt the plaintiff, but did so in a way that expressed disdain 
or contempt for the plaintiff. Punitive damages, one might say, are the plaintiff’s chance 
to get revenge - through the court, and through the medium of money”. SEBOK, Anthony 
J. The difference punitive damages make. Disponível em: http://edition.cnn.com/2001/
LAW/06/columns/fl.sebok.punitive.damages.06.14/. Acesso em: 20 out. 2019.
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h)  O número e nível de empregados comprometidos na grave 
conduta reprovável;

i) Os sentimentos feridos da vítima.177

De todos os requisitos apresentados, nem todos, são adequados para 

uma efetiva responsabilização Civil Ambiental, pois como já se referiu, no 

Brasil, essa responsabilidade é objetiva, independe de culpa, baseado na 

teoria do risco integral, e sequer são observadas as excludentes, basta a 

comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta-atividade-risco.

Por isso, reafirme-se que a responsabilidade civil “pode ser adotada 

tanto preventivamente como, na maioria das vezes, de forma reparatória 

e indenizatória”.178 Visto que o instituto desempenha não só uma função 

sancionatória, mas também preventiva.179 Há que se mencionar que as 

medidas de prevenção e precaução também devem integrar a reparação 

de danos, como afirma Steigleder:

A reparação do dano ambiental deve incluir medidas de prevenção 
e precaução, tendentes a transformar a gestão de riscos ambientais 
no processo produtivo da fonte poluidora, para que os danos am-
bientais não ocorram ou não se repitam. Trata-se aqui de mudar o 
modus operandi que determinou a ocorrência do dano, procuran-
do-se atuar sobre as externalidades ambientais negativas, que de-

177  SANTOS, Antonio Jeová. Dano Moral Indenizável. 4. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 160-161.

178  BÜHRING, M. A.; TONINELO, A. C. Responsabilidade Civil Ambiental do Estado, em 
face dos desastres naturais: na visão das teorias mitigadas e da responsabilidade integral. Revista 
de Direito ambiental e socioambientalismo, v. 1, p. 57-77, 2018.

179  LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimo-
nial. 2.ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 118.
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verão ser incorporadas no processo industrial, de sorte a evitar-se 

a apropriação quantitativa e qualitativa dos elementos naturais.180

Nesse interim, comenta Milaré, que a “reparação e a repressão am-
bientais representam atividade menos valiosa que a prevenção”. Pois, 
aquelas cuidam do dano que já fora causado e, portanto, o remédio é 
o ressarcimento, e essa, volta a atenção para momento do mero risco, o 
momento anterior, há portanto ação inibitória.181 

Com o que também concorda Steigleder, quando há prática de ativi-
dades perigosas, a atuação deve ser precaucional e quando já houveram 
danos ou a exposição do meio ambiente a perigos concretos decorrentes 
da atividade, então a atuação deve ser preventiva.182 Os princípios da 
prevenção e precaução são encarados, como princípios que “alteram o 
modus operandi que determinou a degradação, pelo que atuam direta-
mente na fase anterior à produção do dano”.183

Ainda que “jusambientalistas venham trabalhando vigorosamente no 
sentido de conferir um caráter antes preventivo que reparatório” [...] “A re-
paração do dano ocorre, como regra, por ficção jurídica, através de meca-

180  Assim, refere ainda Steigleder que as “externalidades negativas são muitas vezes 
consideradas riscos socialmente toleráveis justamente em virtude de o risco ser o padrão da 
sociedade moderna, o que pode conduzir para que determinados níveis de poluição sejam repu-
tados socialmente suportáveis e, portanto, não suscetíveis à configuração de dano ao ambiente”. 
STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: As dimensões do dano am-
biental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 265.

181  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 1. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2000. p. 333.

182  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: As dimensões 
do dano ambiental no direito brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 265.

183  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: as dimensões 
do dano ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 188.
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nismos compensatórios (reparação hoc situ) ou de indenização pecuniária, 

já que raramente o ambiente degradado pode ser reconstituído. Ainda que 

reconstituído, é fisicamente impossível o retorno ao status quo ante, ou 

mesmo a um estado equivalente, em termos de qualidade ambiental”.184

A constatação da sistematicidade e habitualidade da degradação 

ambiental abala as estruturas do processo civil, edificado para a so-

lução de litígios, nascidos de turbulências momentâneas. Para o di-

reito processual civil – ao menos em sua configuração moderna – a 

lesão a um direito é sempre um caso raro, que fere uma situação de 

harmonia, um elemento intruso. Soluções indefectíveis nessa esca-

la, porém, parecem pequenas diante de uma proposta de correção 

das externalidades ambientais negativas da atividade econômica, 

porque nesse espectro é preciso ter em conta as situações de po-

luição sistemáticas invisíveis, cumulativas, todas inapreensíveis para 

os parcos instrumentais de responsabilidade civil.185

Então, as medidas que devem ser adotadas para uma efetiva reparação 

civil do dano ambiental são: a reparação propriamente dita, a supressão do 

fato danoso, com a cessação da atividade causadora do dano, a restaura-

ção natural, [quando possível], a compensação de danos extrapatrimoniais 

e também as indenizações. Pois, no campo da responsabilidade civil, essa 

se concretiza com a obrigação de fazer, não-fazer e dar - no pagamento de 

soma em dinheiro (revertida para o Fundo (artigo 13 da Lei 7.347/85).

184  SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. Risco ecológico abusivo: a tutela do pat-
rimônio ambiental nos Processos Coletivos em face do risco socialmente intolerável. Caxias do 
Sul: Educs, 2014. p. 219.

185  SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. Risco ecológico abusivo: a tutela do pat-
rimônio ambiental nos Processos Coletivos em face do risco socialmente intolerável. Caxias do 
Sul: Educs, 2014. p. 224.
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Por outro lado, o Conselho Superior do Ministério Público de São Pau-
lo, editou a Súmula 18, veja-se:

Em matéria de dano ambiental, a Lei 6.938/81 estabelece a 
responsabilidade objetiva, o que afasta a investigação e a dis-
cussão da culpa, mas não se prescinde do nexo causal entre o 
dano havido e ação ou omissão de quem cause o dano. Se o 
nexo não é estabelecido, é caso de arquivamento do inquérito 
civil ou das peças de informação.

Por tudo, toma-se como pressuposto no exame da responsabilidade 
civil por dano ambiental, o regime jurídico traçado no Brasil, pelo art. 14, 
§ 1º, da Lei n. 6.938/81, que consagra a responsabilidade objetiva, base-
ada na teoria do risco integral, e com reparação integral, ao poluidor/de-
gradador, tanto a  pessoa física como jurídica, ao poluidor direto e indire-
to, em perspectiva pública e privada, com a possibilidade de cumulação 
da recomposição do meio ambiente e de parcelas relativas a indenização 
dos danos morais coletivos, extrapatrimoniais, e que revertem para os 
fundos dos direitos difusos e que viabilizam importantes projetos, princi-
palmente de educação ambiental, pelo menos para as presentes e tam-
bém para as próximas gerações, visto que essa está desacreditada... 

Por fim, há que se ter reservas quanto aos danos punitivos, pois a 
função punitiva contraria a lógica do art. 944 do CC/02, a lógica da CF/88 
e a lógica da Lei (LPNMA) 81.

CONCLUSÃO

A responsabilidade civil geral é subjetiva e objetiva, todavia, quando 
se está a falar de responsabilidade civil por danos ambientais, no Brasil 
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ela é objetiva, [pois independe de culpa], mas em Portugal é subjetiva, 
[depende da culpa] e objetiva [independe da culpa] a depender da situ-
ação. Assim, têm-se pressupostos de aplicação diversos, além de inúme-
ras dificuldades, técnicas e práticas em responsabilizar os que causam 
danos ao meio ambiente.

Quer dizer, que o CC/66, de Portugal trouxe as regras gerais de res-
ponsabilidade civil, de modelo tradicional, baseado na indenização de 
danos individuais, [não coletivos] e cujo principal fundamento é a culpa. 

E de forma pioneira e inovadora, a CFP/76 no art. 66º trouxe um direi-
to amplo a um “ambiente sadio e ecologicamente equilibrado” [tal como 
o fez, anos mais tarde a CFB/88 brasileira. Mas Portugal tem um diferen-
cial importante, já possuía uma Lei de Bases do Ambiente de nº 11 em 
1987, [revogada] e hoje uma nova LBA nº 19 de 2014 que já ratificava 
a responsabilidade subjetiva no artigo 40º, e que no artigo 41º prevê a 
responsabilidade objetiva em “danos significativos no ambiente” causa-
dos por ações perigosas. Sendo que a responsabilidade subjetiva tem 
ressalvados os casos no Anexo III do Decreto-Lei 147/2008 e a responsa-
bilidade objetiva menciona as atividades perigosas.

Assim sendo, a responsabilidade civil, instituto que pertence ao Di-
reito Civil, na seara ambiental aferiu problemas em relação aos pressu-
postos e à eficácia, no que diz respeito à obrigação indenizatória. Mas 
a solução, deu-se com a Diretiva 2004/35 CE, que consagrou um “mo-
delo específico de responsabilidade ambiental” pautado na prevenção 
e reparação ao meio ambiente e acaba por afastar o modelo tradicional 
civilista da responsabilidade civil. Por isso, afirme-se “A responsabiliza-
ção no diploma nacional de transposição da Directiva europeia só não 
é criticável porque o legislador nacional resolveu incluir, no mesmo di-
ploma legal, regras relativas à responsabilidade Civil Ambiental, (objec-
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tiva e subjectiva) no capítulo II, ao lado da chamada ‘responsabilidade 
administrativa’, no capítulo III”. Veja-se: “por um lado i) «um regime 
de responsabilidade civil subjectiva e objectiva nos termos do qual os 
operadores-poluidores ficam obrigados a indemnizar os indivíduos le-
sados pelos danos sofridos por via de um componente ambiental»; por 
outro lado, ii) «um regime de responsabilidade administrativa destina-
do a reparar os danos causados ao ambiente perante toda a colectivi-
dade, transpondo desta forma para o ordenamento jurídico nacional a 
Directiva nº 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro, que aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, 
o regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e 
reparação dos danos ambientais, com a alteração que lhe foi introduzi-
da pela Directiva nº 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, relativa à gestão de resíduos da indústria extractiva”. 

Já no Brasil, o fundamento da responsabilidade Civil Ambiental, pas-
sou a ser o risco e não a culpa, e para proteger o meio ambiente, a pre-
venção ganha destaque, assim como a reparação efetiva.

Por fim, ainda que os sistemas brasileiro e português sejam distintos, 
pelo fato da Diretiva 2004/35 CE e Decreto-Lei Português 147/2008 te-
rem trazido contornos de responsabilidade civil subjetiva e objetiva para 
danos ambientais/ecológicos, no Brasil, apesar de não se ter um regime 
próprio, a jurisprudência vem aplicando a Constituição, a Lei da política 
nacional e o código civil de forma integrada.

Nesse contexto, a importância do nexo de causalidade, cuja palavra 
nexo, significa ligação, vínculo, união, elo e a palavra causalidade significa 
relação de causa e efeito. Assim, o nexo causal, é a ligação entre ação, 
omissão, atividade, risco e o dano causado ao meio ambiente. 
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A Diretiva 2004/35 CE, logo nas exclusões, no item 5, trouxe que é 
“aplicável apenas a danos ambientais, ou à ameaça iminente desses da-
nos, causados por poluição de carácter difuso, sempre que seja possível 
estabelecer um nexo de causalidade entre os danos e as actividades de 
operadores individuais”, ou seja, nexo de causalidade entre os danos e as 
atividades de operadores individuais, assim como poluidores identificados.

Também o Decreto 147/2008, no artigo 5º especificou o nexo de cau-
salidade: “A apreciação da prova do nexo de causalidade assenta num 
critério de verossimilhança e de probabilidade de o facto danoso ser apto 
a produzir a lesão verificada, tendo em conta as circunstâncias do caso 
concreto e considerando, em especial, o grau de risco e de perigo e a nor-
malidade da acção lesiva, a possibilidade de prova científica do percurso 
causal e o cumprimento, ou não, de deveres de proteção”.

Já no Brasil, são consideradas excludentes para fins de responsabili-
dade civil geral: a força maior, o caso fortuito, a culpa de terceiro e o fato 
da vítima. Todavia, em se tratando de responsabilidade Civil Ambiental, 
essa é objetiva, com base na teoria do risco integral, portanto, não admi-
te excludentes. Ou seja, sistemática que se distancia do sistema europeu.

Por derradeiro, verificou-se que a reparação do dano ambiental/
ecológico da Diretiva 2004/35-CE, no Anexo II, estabeleceu três for-
mas de reparação: “As medidas de reparação dos danos ambientais ou 
das ameaças iminentes de danos para a água ou para as espécies e 
os habitats naturais protegidos podem assumir três formas: reparação 
primária, no próprio local [no Brasil corresponde ao conceito de restau-
ração da Lei 9.985/00], reparação complementar, [no Brasil exerce uma 
função compensatória] e a reparação compensatória” [volta-se para os 
lucros cessantes ambientais]. 
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Lembrando que a Reparação de danos causados ao solo, constam no 
item 2 do mesmo anexo II  e “Serão adoptadas as medidas necessárias 
para assegurar, no mínimo, que os contaminantes em causa sejam eli-
minados, controlados, contidos ou reduzidos, a fim de que o solo conta-
minado, tendo em conta a sua utilização actual ou futura aprovada no 
momento por ocasião da ocorrência dos danos, deixe de comportar riscos 
significativos de efeitos adversos para a saúde humana.”

Com base no art. 4º, VII, da LPNMA/81, que estabeleceu como um 
dos objetivos, o de imputar ao poluidor e predador, a obrigação de re-
cuperar e/ou indenizar os danos por ele causados, tem-se a prioridade 
no sistema brasileiro de reparação, [prioridade também no sistema por-
tuguês], ou seja, o retorno ao status quo ante ao dano ambiental e a 
indenização pecuniária.

Assim, chega-se aos Danos Punitivos pelo qual os tribunais podem 
condenar ao pagamento de uma quantia em dinheiro superior ao dano 
sofrido em virtude da conduta para servir de exemplo.

 Então, as medidas que devem ser adotadas para uma efetiva reparação 
civil do dano ambiental são: a reparação propriamente dita, a supressão do 
fato danoso, com a cessação da atividade causadora do dano, a restaura-
ção natural, [quando possível], a compensação de danos extrapatrimoniais 
e também as indenizações. Pois, no campo da responsabilidade civil, essa 
se concretiza com a obrigação de fazer, não-fazer e dar - no pagamento de 
soma em dinheiro revertida para o Fundo dos direitos difusos e coletivos, 
(no Brasil) para que sejam financiados projetos ambientais. 

Adverte-se, no entanto, que nem toda doutrina e jurisprudência con-
corda, pois assim como há votos favoráveis, também há votos contrários à 
aplicação dos danos punitivos. O fato é que há de se ter reservas. 
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Verificou-se que a regra geral é a reparação integral, que deve ser a 
mais ampla e completa possível, a fim de restaurar o meio ambiente ao 
estado natural anterior, quando possível, recuperar, restabelecer o status 
quo ante, levando em consideração as singularidades dos bens ambien-
tais atingidos. Todavia, por vezes, inviável, resta a obrigação de dar, fazer 
e não fazer, assim como a indenização de cunho pecuniário e que deve 
ter um sentido também pedagógico, seja para o poluidor-degradador, 
como para a sociedade.
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1. INTRODUÇÃO 

“As leis humanas têm de ser reformuladas para 
que as atividades humanas continuem em harmo-
nia com as leis imutáveis e universais da Natureza” 
(Relatório Nosso Futuro Comum de 1987). 3

A “constitucionalização” da agenda da proteção do ambiente pela 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (art. 225) con-
feriu centralidade aos valores, princípios e direitos ecológicos no âmbi-
to do ordenamento jurídico brasileiro. A consagração do objetivo e dos 
deveres de proteção ambiental do Estado brasileiro (em todos as esferas 
federativas) estabelece, de tal sorte, a expressa vinculação de todos os 
poderes estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário) no sentido de agir 
de acordo com tal diretriz normativa, inclusive à luz de um novo modelo 
de Estado de Direito de feição ecológica (Estado Democrático, Social e 
Ecológico de Direito). Igualmente, a atribuição do status jurídico-consti-
tucional de direito fundamental ao direito ao ambiente ecologicamente 
equilibrado coloca os valores ecológicos no “coração” do nosso sistema 
jurídico, influenciando todos os ramos do ordenamento jurídico, inclu-
sive de modo a limitar outros direitos e/ou princípios, interesses e bens 
jurídicos, fundamentais ou não.  Considerando tal marco normativo, o 

Fundamentais e Ação Civil Pública (São Paulo: Saraiva, 2015) e Defensoria Pública na Constituição 
Federal (Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2017); coautor, juntamente com Ingo Wolfgang Sarlet, das 
obras Curso de Direito Ambiental (Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2020), Direito Constitucional Am-
biental (6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019), Direito Ambiental: Introdução, Fundamentos 
e Teoria Geral (São Paulo: Saraiva, 2014), obra finalista do Prêmio Jabuti na Categoria Direito em 
2015, e Princípios do Direito Ambiental (2.ed. São Paulo: Saraiva, 2017); coautor, juntamente com 
Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Affonso Leme Machado da obra Constituição e Legislação Ambiental 
Comentadas (São Paulo: Saraiva, 2015). Defensor Público do Estado de São Paulo.

3  Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Relatório Nosso 
Futuro Comum. 2.ed. São Paulo: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 369.
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Poder Judiciário brasileiro tem assumido cada vez mais importante papel 
de protagonismo na salvaguarda do regime jurídico ecológico (constitu-
cional e infraconstitucional) nacional, exercendo inclusive – embora de 
modo não incontroverso quanto a sua extensão e, em especial, nível de 
intervenção da esfera dos demais atores estatais - o que se tem denomi-
nado de governança judicial ecológica.

O conceito de governança judicial ecológica pode ser identificado na 
passagem que segue extraída da Declaração sobre os Princípios de Joha-
nesburgo sobre Estado de Direito e Desenvolvimento Sustentável (The Jo-
hannesburg Principles on the Role of Law and Sustainable Development), 
adotada no Simpósio Global de Juízes realizado em Johanesburgo, África 
do Sul, entre os dias 18 e 20 de agosto de 2002: “o estado frágil do meio 
ambiente global exige que o Judiciário, como guardião do Estado de Direi-
to, implemente e aplique com ousadia e sem medo as leis internacionais 
e nacionais aplicáveis, que no campo do ambiente e do desenvolvimento 
sustentável ajudarão a aliviar a pobreza e a sustentar uma civilização du-
radoura, e a assegurar que a atual geração desfrute e melhore a quali-
dade de vida de todos os povos, assegurando também que os direitos e 
interesses inerentes das gerações seguintes não sejam comprometidos”.4 
O documento internacional referido, adotado à época da Cúpula Mundial 
sobre Desenvolvimento Sustentáve (Rio+10), ocorrida na mesma cidade 
sul-africana, é emblemático e dá ênfase ao papel que cabe ao Poder Judi-
ciario na defesa e promoção de um modelo de Estado de Direito de feição 
ecológica5, notadamente no sentido de exercer com vigor a aplicacao do 

4  Tradução livre dos autores da versão original em inglês. Íntegra do texto dispo-
nível em: https://www.eufje.org/images/DocDivers/Johannesburg%20Principles.pdf.

5  No âmbito doutrinário e em sede de direito comparado, o conceito de gover-
nança judicial ecológica foi desenvolvido de forma pioneira na obra coletiva organizada por 
KOTZÉ, Louis J.; PATERSON, Alexander R. (Edit.). The Role of the Judiciary in Environmental 
Governance. New York: Wolters Kluwer, 2009.
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marco normativo ecológico, tanto em face de agentes privados de agentes 
estatais e do próprio Estado (Legislativo, Executivo, etc.).

Tomando por premissa tal panorama jurídico, presente estudo busca 
justamente, centrando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF, analisar tal atuação do Po-
der Judiciário, identificando e apresentando os seus principais elementos 
e mecanismos, em especial no que diz com as dimensões institucional, 
organizacional e procedimental que se revelam como essenciais para a 
efetividade do projeto normativo jurídico-constitucional e, em suma, à 
realização concreta do Estado Democrático, Social e Ecológico de Direito 
no Brasil. Nesse sentido, a hipótese que aqui se enuncia, é a de que a 
despeito da necessidade de alguns ajustes que dizem respeito à funda-
mentação e alcance das decisões, bem como ao nível de intervenção em 
relação as esferas executiva e legislativa, em termos gerais os Tribunais 
Superiores têm exercido o que se pode designar de uma espécie de go-
vernança ecológica e que, ademais disso, se tem revelado relativamente 
eficaz quanto ao seu intento de tornar efetivos os seus deveres (estatais 
e privados) de proteção (e mesmo promoção) na seara ecológica.

Para que, ao final, se possa confirmar – ou não – a hipótese, será per-
corrido o seguinte caminho: num primeiro momento, será apresentado, 
em linhas gerais, o processo de constitucionalização do direito ambien-
tal no Brasil desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 (2); 
na sequência, serão tecidas considerações basilares sobre os deveres de 
proteção estatal em matéria ambiental no contexto de um Estado Demo-
crático, Social e Ecológico de Direito (3), para seguir, de modo mais foca-
do, com uma análise dos deveres de proteção ambiental do Estado-Juiz e 
a governança judicial ecológica (4), passando então, no último capítulo, 
a tratar da governança judicial ecológica na jurisprudência brasileira (5), 
encerrando com algumas considerações finais (6).
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Antes de prosseguir, contudo, impõe-se o registro de que com a 
oferta deste texto, se rende justa e merecida homenagem ao estimado 
e ilustre Professor Doutor VASCO PEREIRA DA SILVA, jurista e personali-
dade do mais alto quilate, cuja inestimável contribuição para o estudo e 
desenvolvimento do direito público, destaque para o direito administrati-
vo, ambiental e constitucional, que de há muito transcende as fronteiras 
portuguesas, é de ser enfaticamente louvada. 

2. A “CONSTITUCIONALIZAÇÃO” DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEI-
RO DESDE A - E POR FORÇA DA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O Direito Ambiental brasileiro é, a exemplo do que ocorreu em outros 
lugares mundo, fruto de uma história de luta social e política. Há uma rela-
ção intrínseca entre o Direito Ambiental e as reivindicações sociais de prote-
ção ambiental e afirmação dos valores ecológicos verificadas especialmen-
te a partir da Década de 1960. No Brasil, a mobilização social em torno da 
proteção ecológica, inclusive com o surgimento das primeiras associações 
ambientalistas, deu-se a partir dos primeiros anos da Década de 1970.6 O 
movimento ambientalista brasileiro, nesse contexto e desde então, sempre 
foi um protagonista extremamente relevante nas modificações legislativas, 
tanto no plano infraconstitucional (federal, estadual e municipal) quanto 
constitucional, e, consequentemente, na evolução jurídica que nos condu-
ziu ao surgimento e consolidação do Direito Ambiental brasileiro tal como o 
conhecemos hoje, inclusive em vista da sua “constitucionalização” verificada 
no art. 225, em capítulo específico, da Constituição de 1988. 

6  VIOLA, Eduardo J. O movimento ecológico no Brasil (1974-1986): do ambien-
talismo à ecopolítica. Disponível em: http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/
rbcs_00_03/rbcs03_01.htm. Acesso em: 10.05.2019.
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Desde a sua gênese na Década de 1970, especialmente em vista das 
primeiras legislações nacionais propriamente ecológicas editadas nos 
EUA7 e na Europa Ocidental (notadamente na Alemanha8) e da Confe-
rência e Declaração de Estocolmo sobre o “Meio Ambiente Humano” 
(1972), esta última realizada no âmbito da Organização das Nações Uni-
das (ONU), o Direito Ambiental evoluiu significativamente ao longo dos 
tempos até alcançar o “estado da arte” contemporâneo como ocorre, 
por exemplo, em relação a recente discussão envolvendo o reconheci-
mento de valor intrínseco (ou dignidade) e direitos em favor dos animais 
não-humanos e a Natureza em si. Com base nas primeiras legislações 
ambientais nacionais e internacionais, tanto a doutrina quanto a juris-
prudência encarregaram-se de proporcionar o desenvolvimento e sofis-
ticação da matéria, inclusive a ponto de lhe conferir autonomia científi-
ca em face das demais disciplinas jurídicas, dada a sua originalidade e 
técnica peculiares, com alto grau de especialização. No Brasil, conforme 
trataremos à frente, o diploma normativo que sedimentou a origem do 
Direito Ambiental brasileiro moderno é a Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei 6.938/81), editada em 1981. A lei em questão, muito em-
bora a existência de outros diplomas da Década de 1970 que já “venti-
lavam” os valores ecológicos no nosso ordenamento jurídico, tratou de 

7  Na legislação ambiental norte-americana do início da Década de 1970, desta-
cam-se: a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (National Environmental Policy Act 
– NEPA), de 1970, a Lei do Ar Limpo (Clean Air Act), de 1970, e a Lei da Água Limpa (Clean 
Water Act), de 1972. 

8  Na Alemanha, verificam-se a edição do Programa de Meio Ambiente do Gover-
no Federal (Umweltprogramm der Bundesregierung), de 1971, a Lei de Resíduos (Abfall-
gesetz – AbfG), de 1972, e a Lei Federal de Controle de Emissões (Bundes-Immissionss-
chutzgesetz – BimSchG), de 1974. A precedência do Direito Ambiental alemão pode ser 
verificada, a título de exemplo, no artigo de Eckard Rehbinder, publicado no ano de 1970: 
REHBINDER, Eckard. “Grundfragen des Umweltrechts”. In: Zeitschrift für Rechtspolitik, H. 
11, Nov., 1970, pp. 250-256.
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sistematizar a legislação ambiental brasileira pela primeira vez, identifi-
cando seus conceitos-chave, objetivos, princípios, instrumentos, etc. 

Uma das principais conquistas trazidas pelo nosso “Código Ambien-
tal” (Lei 6.938/81) foi justamente reconhecer o ambiente (ou seja, os 
seus elementos naturais e humanos ou sociais) como um bem jurídico 
autônomo digno de proteção. O patrimônio ecológico (por exemplo, a 
qualidade, o equilíbrio e a segurança ambientais) passou a ser considera-
do como um fundamento em si para justificar a regulação jurídica do uso 
dos recursos naturais, não havendo mais necessidade de se recorrer a 
outros interesses e direitos (saúde pública, ordem econômica, proprieda-
de, etc.), como se verificava de forma preponderante na legislação brasi-
leira precedente. Além disso, com a criação do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA) pela Lei 6.938/81, a proteção ambiental passou a 
ser tratada como uma política pública de expressão nacional – uma ver-
dadeira política de Estado -, estimulando-se a criação de órgãos ambien-
tais especializados nas diversas esferas federativas (União, Estados, Dis-
trito Federal e Municípios). Outro exemplo paradigmático diz respeito à 
vinculação – até então, inexistente no plano institucional do Parquet - da 
atuação do Ministério Público na seara da responsabilização pelo dano 
ecológico (art. 14, § 1º), inclusive com a responsabilização do poluidor 
independentemente da existência de culpa no seu agir, ou seja, de forma 
objetiva.9 Isso foi fundamental para conferir relevância à matéria e asse-
gurar o fortalecimento da proteção jurídica do ambiente, tanto pelo pris-
ma do Estado quanto pela perspectiva da sociedade civil brasileira em 

9  “Art. 14 (...) § 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”.

Ir para o índice



145

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

geral, a qual, alguns anos após, precisamente em 1985, teve assegurada 

a sua legitimidade – no caso das associações e entidades ambientalistas 

– para a propositura de ação civil pública para a defesa do meio ambiente 

por meio da Lei da Ação Civil Pública (art. 5º, IV, da Lei 7.347/85). Esse 

“novo” cenário legislativo e institucional também abriu, de forma signifi-

cativa, as portas do Poder Judiciário brasileiro para as demandas judiciais 

em matéria ambiental (ainda antes da CF/1988).

Após inúmeras outras legislações que seguiram o espírito normativo 

da Lei 6.938/81, outro grande avanço normativo foi verificado por meio 

da promulgação da CF/1988, que, de forma inédita, reservou capítulo 

específico para a proteção do ambiente no corpo do seu texto, mais 

precisamente no seu art. 225, consagrando um (novo) direito (e dever) 

fundamental ao ambiente10, bem como os deveres de proteção estatais, 

vinculando de modo concorrente o Estado-Legislador, o Estado-Adminis-

trador e o Estado-Juiz, além, é claro, da responsabilidade ambiental  - ci-

vil, administrativa e ambiental, conforme disposto no Art. 225, § 3º11 - por 

parte da sociedade em geral, tomando por base, inclusive, o conceito 

amplo de poluidor trazido pelo art. 3º, IV, da Lei 6.938/81. Para muitos, o 

regime constitucional delineado na CF/1988 (art. 225 e inúmeros outros 

dispositivos dispersos al longo do seu texto) estabeleceu as bases nor-

10  A respeito da consagração do direito (e dever) fundamental ao ambiente na 
CF/1988, v., entre outros, BENJAMIN, Antonio Herman. “Constitucionalização do ambien-
te e ecologização da Constituição brasileira”. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, 
José Rubens Morato (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2007, pp. 57-130; FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008; e SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pp. 48 e ss.

11  “Art. 225 (...)§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio am-
biente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrati-
vas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados“.
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mativas para a edificação de um Direito Constitucional Ecológico, de uma 
Constituição Ecológica e de um modelo de Estado Democrático, Social e 
Ecológico de Direito12. Um novo capítulo da história do Direito Ambiental 
brasileiro estava escrito, com a inserção da proteção ecológica entre os 
valores supremos da nossa ordem jurídica. Após a “constitucionalização” 
do Direito Ambiental brasileiro em 1988, vários outros diplomas legisla-
tivos infraconstitucionais em matéria ambiental foram editados, dando 
conta da modernização da matéria e com o propósito enfrentar os novos 
problemas ecológicos surgidos nos últimos tempos. A título de exemplo, 
podemos citar a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas em Matéria 
Ambiental (Lei 9.605/98), a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação (Lei 9.985/2000), a Lei da Política Nacional sobre Mudança do 
Clima (Lei 12.187/2009), a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei 12.305/2010) e, mais recentemente, o Novo Código Florestal Brasi-
leiro (Lei 12.651/2012).

O fenômeno da “constitucionalização” da tutela ecológica diz res-
peito justamente à centralidade que os valores e direitos ecológicos 
passaram a ocupar no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Isso 
seguramente não é pouco, pois representa uma “virada ecológica” de 
índole constitucional, ou seja, o pilar central da nossa estrutura norma-
tiva passou a contemplar os valores e direitos ecológicos no seu núcleo 
normativo-protetivo. A consagração do objetivo e dos deveres de prote-
ção ambiental a cargo do Estado brasileiro (em relação a todos os entes 
federativos) e, sobretudo, a atribuição do status jurídico-constitucional 
de direito fundamental atribuído ao direito ao ambiente ecologicamente 

12  A expressão Estado Democrático, Social e Ecológico de Direito será referida dora-
vante apenas pela sigla EDSED. Na doutrina, v., por exemplo, LEITE, José Rubens Morato; DINNE-
BIER, Flávia França (Orgs.). Estado de Direito Ecológico: conceito, conteúdo e novas dimensões 
para a proteção da natureza. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2017.
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equilibrado colocam os valores ecológicos no “coração” do nosso Siste-
ma Jurídico, influenciado todos os ramos jurídicos, inclusive a ponto de 
limitar outros direitos (fundamentais ou não).13 Lançado um breve olhar 
panorâmico sobre a evolução do Direito Ambiental brasileiro, vamos pas-
sar a analisar propriamente os deveres de proteção do Estado, tomando 
em conta sua especial vinculação na tutela e promoção do novo direito-
-dever fundamental a viver em um ambiente sadio e equilibrado tal como 
consagrado expressamente no caput do art. 225 da CF/1988, inclusive à 
luz de um novo modelo de Estado de Direito de feição ecológica.

3. NOTAS DE CARÁTER GERAL SOBRE OS DEVERES DE PROTEÇÃO 
ESTATAL EM MATÉRIA AMBIENTAL NO CONTEXTO DE UM ESTADO DE-
MOCRÁTICO, SOCIAL E ECOLÓGICO DE DIREITO

Em sintonia com a evolução no âmbito do direito constitucional com-
parado registrada na última quadra do Século XX, especialmente por 
força da influência do ordenamento internacional (onde se consolidou 
todo um conjunto de convenções e declarações em matéria de prote-
ção ambiental), a CF/1988 consagrou, em capítulo próprio (art. 225), o 
direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como direito (e dever) 
fundamental da pessoa humana e estabeleceu um conjunto de princípios 
e regras em matéria de tutela ambiental, reconhecendo o caráter vital da 
qualidade (e segurança) ambiental para o desenvolvimento humano em 
níveis compatíveis com a sua dignidade, no sentido da garantia e promo-
ção de um completo bem-estar existencial. A CF/1988 (art. 225, caput, e 

13  Sobre a evolução histórica e fases de desenvolvimento do Direito Ambiental 
brasileiro, v. SARLET. Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, funda-
mentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 178-307.
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art. 5.º, § 2.º) atribuiu ao direito ao ambiente, o status de direito funda-

mental do indivíduo e da coletividade, bem como consagrou a proteção 

ambiental como um dos objetivos ou tarefas fundamentais do Estado 

de Direito brasileiro. Esse novo regime jurídico-constitucional ecológico 

vincula todas as dimensões do Estado, impactando, de modo particular, 

a atuação dos três poderes republicanos: Legislativo, Executivo e Judici-

ário. A ordem constitucional consagrou a dupla funcionalidade da pro-

teção ambiental no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, tanto sob 

a forma de um objetivo e tarefa estatal quanto de um direito (e dever) 

fundamental do indivíduo e da coletividade, implicando todo um com-

plexo de direitos e deveres fundamentais de cunho ecológico. O Estado 

brasileiro, por força da norma constitucional, está, portanto, obrigado 

a adotar medidas – legislativas, administrativas e judiciais – atinentes à 

tutela ecológica, capazes de assegurar concretamente o exercício do di-

reito fundamental em questão.

Os deveres de proteção no âmbito do Estado Constitucional estão 

alicerçados no compromisso (político e jurídico-constitucional) assumido 

pelos entes estatais, por meio do pacto constitucional, no sentido de tu-

telar e garantir nada menos do que uma vida digna e saudável aos indiví-

duos e grupos sociais, o que passa pela tarefa de promover a realização 

dos seus direitos fundamentais, retirando possíveis óbices colocados à 

sua efetivação. De acordo com tal premissa, a implantação das liberda-

des e garantias fundamentais (direito à vida, integridade física e psíquica, 

livre desenvolvimento da personalidade etc.) pressupõe uma ação positi-

va (e não apenas negativa) dos poderes públicos, no sentido de remover 

os “obstáculos” de ordem econômica, social e cultural que impeçam o 
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pleno desenvolvimento da pessoa humana.14 Uma vez que a proteção do 

ambiente é alçada ao status constitucional de direito fundamental e o 

desfrute da qualidade ambiental passa a ser identificado como elemento 

indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e conteúdo 

indissociável da própria concepção de uma vida digna, qualquer “óbice” 

que interfira na concretização do direito em questão deve ser afastado 

pelo Estado, seja tal conduta (ou omissão) obra de particulares, seja ela 

oriunda do próprio Poder Público.

Se considerarmos a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, 

pode-se afirmar que a proteção ambiental foi alçada indiscutivelmente 

para o plano de um novo valor jurídico do Estado de Direito consolidado 

na CF/1988. À luz da experiência constitucional portuguesa, Vasco Perei-

ra da Silva acentua que a dimensão objetiva do direito fundamental ao 

ambiente implica, de imediato, que os princípios e valores ambientais 

sejam tomados como bens jurídicos fundamentais, projetando-se na atu-

ação quotidiana de aplicação e de concretização do direito, para além 

de imporem objetivos e finalidades que não podem ser afastados pelos 

poderes públicos, como tarefa ou objetivo estatal.15 De modo a atender 

aos seus deveres de proteção e de acordo com as lições de Robert Ale-

xy, para além da sua função de proteção perante terceiros, incumbe ao 

Estado, por exemplo, tutelar os direitos fundamentais por meio de nor-

mas de direito penal, de normas de responsabilidade civil, de normas 

14   LUÑO, Antonio E. Perez. Los derechos fundamentales. 8. ed. Madrid: Editorial 
Tecnos, 2005, p. 214.

15   SILVA, Vasco Pereira da. Verde cor de direito: lições de Direito do Ambiente. 
Coimbra: Almedina, 2002, pp. 63-64.

Ir para o índice



150

de processo civil, além de atos administrativos e ações fáticas.16 Junta-
mente com os exemplos citados, pode-se destacar também a cogente 
adoção, pelo Estado, de políticas públicas para a tutela e promoção de 
direitos fundamentais. No caso da proteção ambiental, como expressão 
mais específica dos deveres de proteção do Estado, além da elaboração 
de legislação versando sobre a tutela ambiental e regulação do uso dos 
recursos naturais, pode-se citar a adoção de medidas de controle e fis-
calização de ações poluidoras do ambiente (ou seja, o exercício do poder 
de polícia ambiental),17 a criação de unidades de conservação, a criação 
e estruturação de órgãos públicos destinados à tutela ecológica e até 
mesmo campanhas públicas de educação e conscientização ambiental, 
além de outras medidas que objetivem a efetividade da legislação e do 
direito em questão.

Ao lado do “direito ao ambiente”, como afirma J. J. Gomes Canotilho, 
situa-se um “direito à proteção do ambiente”, o qual toma forma por 
meio dos deveres atribuídos aos entes estatais de: a) combater os peri-
gos (concretos) incidentes sobre o ambiente, a fim de garantir e proteger 
outros direitos fundamentais imbricados com o ambiente (direito à vida, 

16  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 450. No tocante à legislação ambiental brasileira, a mesma 
é apontada por vários especialistas nacionais e estrangeiros como uma das mais avança-
das do mundo, em que pese a sua efetividade deixar,  e muito, a desejar, observando-se, 
nesse cenário, um déficit estrutural, organizacional e procedimental no que diz respeito 
aos órgãos incumbidos da proteção ambiental e aos meios disponíveis para bem exerce-
rem suas atribuições.

17   A Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais), no seu 
art. 70, § 1.º, estabelece que “são autoridades competentes para lavrar auto de infração am-
biental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes 
do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fisca-
lização (...)”, bem como, no § 3.º do mesmo dispositivo, que “a autoridade ambiental que 
tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade”.
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à integridade física, à saúde etc.); b) proteger os cidadãos (particulares) 
de agressões ao ambiente e qualidade de vida perpetradas por outros 
cidadãos (particulares).18 Assim, conforme destaca Gilmar Ferreira Men-
des, o dever de proteção do Estado toma a forma de dever de evitar 
riscos (Risikopflicht), autorizando os entes estatais a atuarem em defesa 
do cidadão mediante a adoção de medidas de proteção ou de prevenção, 
especialmente em relação ao desenvolvimento técnico ou tecnológico,19 
o que, vale ressaltar, é de fundamental importância na tutela do ambien-
te, já que algumas das maiores ameaças ecológicas provêm do uso de de-
terminadas técnicas com elevado poder destrutivo ou de contaminação 
do ambiente (como, por exemplo, o aquecimento global, a contaminação 
química e a poluição dos oceanos).

O Estado brasileiro, no âmbito da tutela ecológica, deve pautar a sua 
atuação, por força do princípio da precaução, de modo a antecipar e, por-
tanto, com seu agir estratégico, evitar a ocorrência do dano ambiental 
propriamente. A. A. Cançado Trindade destaca a obrigação do Estado de 
evitar riscos ambientais sérios à vida, inclusive com a adoção de “sistemas 
de monitoramento e alerta imediato” para detectar tais riscos ambientais 
sérios e “sistemas de ação urgente” para lidar com tais ameaças.20 Esse 
entendimento é adequado, por exemplo, à tutela do ambiente atrelada às 
questões climáticas, pois tais “sistemas estatais de prevenção do dano am-
biental” permitiriam uma atuação mais efetiva em casos de eventos climá-

18   CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O direito ao ambiente como direito subje-
tivo. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: 
Coimbra Editora. 2004, p. 188.

19   MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionali-
dade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 12.

20  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: pa-
ralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Fabris, 1993, p. 75.       
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ticos extremos (enchentes, desabamentos de terra etc.), de modo a prever 

os desastres naturais, e, mesmo em caráter preventivo (ou, pelo menos, 

buscando minimizar os impactos), tutelar de forma mais efetiva os direitos 

fundamentais das pessoas expostas a tais situações.21 Há, de tal sorte, obri-

gação constitucional do Estado-Legislador de adotar medidas legislativas 

e do Estado-Administrador de executar tais medidas de forma adequada 

e suficiente à tutela ecológica, assegurando o exercício efetivo do direito 

fundamental em questão. E, quando tal não ocorrer, por omissão ou atua-

ção insuficiente dos entes estatais, o Estado-Juiz poderá ser acionado para 

coibir ou corrigir eventuais violações aos parâmetros constitucionalmente 

exigidos em termos de proteção e promoção do direito de todos a viverem 

um ambiente sadio, seguro e equilibrado.

Outro aspecto importante atrelado aos deveres de proteção ambien-

tal do Estado diz respeito à limitação da discricionariedade estatal (legis-

lativa, administrativa e judicial) deles decorrente. Os deveres de proteção 

ambiental conferidos ao Estado vinculam os poderes estatais ao ponto 

de limitar a sua liberdade de conformação na adoção de medidas ati-

nentes à tutela do ambiente. A consagração constitucional da proteção 

ambiental como tarefa estatal, de acordo com o entendimento de Maria 

da Glória F. P. D. Garcia, traduz a imposição de deveres de proteção ao Es-

tado que lhe retiram a sua “capacidade de decidir sobre a oportunidade 

do agir”, obrigando-o também a uma adequação permanente das me-

didas às situações que carecem de proteção, bem como a uma especial 

21   A respeito do tema, no ordenamento jurídico brasileiro, elaborou-se novo mar-
co legislativo para a matéria da defesa civil com a edição da Lei da Política Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (Lei 12.608, de 10 de abril de 2012). O tema da defesa civil tem ganhado 
cada vez mais relevância sob a ótica da proteção ambiental, especialmente em razão das 
mudanças climáticas e, em especial, dos episódios climáticos extremos delas decorrentes e 
da configuração dos chamados “necessitados” ou “refugiados” ambientais.
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responsabilidade de coerência na autorregulação social.22 No caso espe-
cialmente do Poder Executivo, há uma clara limitação ao seu poder-dever23 
de discricionariedade, de modo a restringir a sua margem de liberdade 
na escolha nas medidas protetivas do ambiente, sempre no intuito de ga-
rantir a maior eficácia possível e efetividade ao direito fundamental em 
questão. Benjamin também identifica a redução da discricionariedade da 
Administração Pública como benefício da “constitucionalização” da tutela 
ambiental, pois as normas constitucionais impõem e, portanto, vinculam a 
atuação administrativa no sentido de um permanente dever de levar em 
conta o meio ambiente e de, direta e positivamente, protegê-lo, bem como 
exigir o seu respeito pelos demais membros da comunidade estatal.24

A atuação estatal em desconformidade com os seus deveres consti-
tucionais de proteção pode ensejar, inclusive, a sua responsabilização, 
conforme veremos mais a frente. Não é apenas a ação poluidora do ente 
estatal capaz de ensejar a sua responsabilidade, como ocorre quando o 
próprio Estado empreende atividades lesivas ou potencialmente lesivas 
ao ambiente sem o devido estudo de impacto ambiental (construção de 
estradas, usinas hidrelétricas etc.), mas também, como refere Édis Mi-
laré, quando “se omite no dever constitucional de proteger o meio am-
biente (falta de fiscalização, inobservância das regras informadoras dos 
processos de licenciamento, inércia quanto à instalação de sistemas de 

22   GARCIA, Maria da Glória F. P. D. O lugar do direito na proteção do ambiente. 
Coimbra: Almedina, 2007, p. 481.

23   Sobre a compreensão de dever discricionário, e não apenas poder discricionário, 
como “eixo metodológico” do Direito Público, segue a lição de C. A. Bandeira de Mello: “é 
o dever que comanda toda a lógica do Direito Público. Assim, o dever assinalado pela lei, a 
finalidade nela estampada, propõe-se, para qualquer agente público, como um imã, como 
uma força atrativa inexorável do ponto de vista jurídico”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 15.

24   BENJAMIN, Constitucionalização do ambiente..., p. 75.
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disposição de lixo e tratamento de esgotos, p. ex.)”.25 A omissão do Esta-
do em fiscalizar e impedir a ocorrência do dano ambiental é ainda mais 
grave, do ponto de vista constitucional, em razão da imposição e força 
normativa dos princípios da prevenção e da precaução (art. 225, § 1.º, IV, 
da CF/1988, e art. 1.º, caput, da Lei de Biossegurança – Lei 11.105/2005), 
os quais modulam a atuação do Estado, impondo cautela e prevenção 
ao seu agir, de modo a antecipar e evitar que o dano ambiental ocorra.26

À luz do princípio da proibição de insuficiência ou princípio da veda-
ção de proteção deficiente, aqui vislumbrado, em especial, na sua co-
nexão com as exigências da proporcionalidade, os deveres de proteção 
(e o dever de proteção suficiente que lhes é correlato) estabelecem que 
tanto não há “margem” para o Estado “não atuar” quanto não lhe é de-
ferida a prerrogativa de “atuar de forma insuficiente”  na proteção do 
ambiente, pois tal atitude estatal resultaria, por si só, em prática inconsti-
tucional, passível de controle judicial. Conforme a lição de Paulo Affonso 
Leme Machado, ante o tratamento constitucional de “bem de uso co-
mum do povo” dispensado ao ambiente, o Poder Público passa a figurar, 
não como proprietário de bens ambientais – por exemplo, das águas e 
da fauna –, mas como gestor, o qual administra bens que não são dele 
e, por isso, deve explicar convincentemente sua gestão.27 A concepção 
de um Estado “gestor” do patrimônio ambiental caminha alinhada com 

25  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 909.

26   Conforme a lição de P. A. Leme Machado, “o Direito Ambiental engloba as duas 
funções da responsabilidade objetiva: a função preventiva – procurando, por meios efi-
cazes, evitar o dano – e a função reparadora – tentando reconstituir e/ou indenizar os 
prejuízos ocorridos. Não é social e ecologicamente adequado deixar-se de valorizar a res-
ponsabilidade preventiva, mesmo porque há danos ambientais irreversíveis”. MACHADO, 
Direito ambiental brasileiro..., p. 414.

27   MACHADO, Direito ambiental brasileiro..., pp. 137-138.
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a perspectiva dos deveres de proteção, já que ao Estado cabe tutelar 
um direito fundamental (e um bem jurídico) que é de titularidade de 
toda a sociedade, devendo lançar mão de todas as medidas necessárias 
à consecução de tal objetivo, inclusive mediando, de forma proporcio-
nal, os inevitáveis conflitos em face de outros bens jurídicos e direitos 
de quilate constitucional (propriedade, livre iniciativa, trabalho, etc.). 
Também como decorrência específica dos deveres de proteção, incumbe 
ao Estado prestar contas aos seus cidadãos a respeito da adequação e 
suficiência das medidas adotadas para a tutela ecológica, como deveres 
de transparência e informação28, o que, a depender das circunstâncias, 
também é cabível a intervenção judicial para impugnar tanto a omissão 
estatal quanto a atuação insuficiente do Estadão (e de particulares) dian-
te de prática predatória da Natureza.

A partir do conteúdo normativo do art. 225 da CF/1988, A. P. Gavião 
Filho traça um modelo de atuação do Estado com as seguintes caracte-
rísticas: a) recusa da estatização, no sentido de que a tutela do ambiente 
é uma função de todos, e não apenas do Estado; b) a insuficiência da 
visão liberal no sentido de que o Estado não se resume a um mero Estado 
de polícia, confiante na obtenção da ordem jurídica ambiental pelo livre 
jogo de forças contrapostas; c) a abertura ambiental no sentido de que os 
indivíduos possam obter do Poder Público todas as informações sobre o 
ambiente; d) a participação dos indivíduos nas questões relativas à defe-
sa e proteção do ambiente, notadamente no âmbito dos procedimentos 
administrativos que tratam das questões ambientais; e) o associacionis-
mo ambiental no sentido de que a sociedade, regularmente organizada, 
possa valer-se dos instrumentos da democracia para exercitar pressão 

28  V. Lei 10.650/2003 sobre o acesso público aos dados e informações existentes 
nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA.
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sobre o legislador e o administrador em relação às questões ambien-
tais, inclusive por intermédio de ações para a preservação e reparação 
de ações ou omissões estatais ou privadas lesivas ao ambiente.29 Há, de 
acordo com o entendimento formulado pelo autor, a conjunção de esfor-
ços públicos e privados na consecução dos objetivos constitucionais vol-
tados à proteção ambiental, traduzindo em medidas concretas, ou seja, 
transpondo do “mundo jurídico” para o “mundo da vida” o conteúdo do 
art. 225 da CF/1988.

O Estado, nesse contexto, a depender da situação concreta, deve 
adotar tanto condutas positivas quanto negativas na sua atuação, bus-
cando potencializar ao máximo a proteção ambiental no âmbito das fun-
ções estatais (legislativa, executiva e jurisdicional) de todos os entes da 
federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), bem como de 
outras instituições estatais, como é o caso do Ministério Público e da 
Defensoria Pública. A CF/1988, no seu art. 23, consagrou a competência 
material ou administrativa comum, e, portanto, a tarefa e responsabi-
lidade solidária de todos os entes federativos, no sentido de, por meio 
da sua atuação administrativa, “proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas” (inciso VI) e “preservar as flores-
tas, a fauna e a flora” (inciso VII). O dispositivo constitucional em questão 
foi regulamentado no âmbito infraconstitucional pela Lei Complemen-
tar Federal n. 140/2011 (sobre Competência Administrativa em Matéria 
Ambiental). O diploma em questão fixa normas, nos termos dos incisos 
III, VI e VII do caput  e do parágrafo único do art. 23 da CF/1988, visando 
à cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 

29  GAVIÃO FILHO, Anízio Pires. Direito fundamental ao ambiente. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005, pp. 24-25.
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comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção 

do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas 

e à preservação das florestas, da fauna e da flora. A nova legislação em 

matéria de competência administrativa ambiental objetiva, com a deli-

mitação das atribuições de cada esfera administrativa, a promoção de 

gestão descentralizada das políticas ambientais, mas, ao mesmo tempo, 

assegurar a uniformidade entre as mesmas por meio da cooperação en-

tre os entes federativos.

Na análise do tratamento constitucional conferido aos deveres de 

proteção ambiental do Estado pela CF/1988, cumpre registrar que os 

inúmeros incisos do § 1.º do art. 225 trazem, de forma expressa, uma 

série de medidas protetivas a serem patrocinadas pelos entes públicos, 

consubstanciando projeções normativas de um dever geral de proteção 

ambiental do Estado.30 Entre as medidas impostas ao Estado com o ob-

jetivo de assegurar a higidez do ambiente, encontram-se: I) preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas; II) preservar a diversidade e a integrida-

de do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético; III) definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa 

a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV) exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente cau-

sadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

30   Milaré também destaca a ideia em torno de um “dever estatal geral de defesa e 
preservação do meio ambiente”, o qual seria fragmentado nos deveres específicos elenca-
dos no art. 225, § 1.º, da CF/1988. MILARÉ, Direito do ambiente..., pp. 189 e ss.
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impacto ambiental, a que se dará publicidade; V) controlar a produção, 
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substanciais que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI) 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a cons-
cientização pública para a preservação do meio ambiente; e VII) proteger 
a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou subme-
tam os animais à crueldade.31 

O rol dos deveres de proteção ambiental do Estado do § 1.º do art. 225 
é apenas exemplificativo,32 estando aberto a outros deveres necessários a 
uma tutela abrangente e integral do ambiente, especialmente em razão do 
surgimento permanente de novos riscos e ameaças à Natureza provocadas 
pelo avanço da técnica, como é o caso hoje, por exemplo, do aquecimento 
global, da perda massiva de biodiversidade, da poluição dos mares e oce-
anos, etc. O Estado, nesse contexto, não está apenas “habilitado”, mas sim 
“obrigado” a normatizar condutas e atividades lesivas ao ambiente como, 
por exemplo, com a tipificação de crimes ambientais ou de infrações admi-
nistrativas, bem como por meio da regulamentação da responsabilidade 
civil do poluidor pelos danos causados ao ambiente. A edição da Lei dos 
Crimes e Infrações Administrativas Ambientais (Lei 9.605/1998) situa-se 
nesse contexto, ao estabelecer sanções penais e administrativas derivadas 

31   O rol constitucional de deveres de proteção dos entes federativos, notadamen-
te em relação às ações de cunho administrativo que cabem a cada um, foi recepcionado 
em grande medida e ampliado por intermédio da Lei Complementar Federal n. 140/2011, 
conforme se pode apreender da leitura dos seus arts. 7.º (União), 8.º (Estados), 9.º (Muni-
cípios) e 10 (Distrito Federal).

32   Também no sentido de conferir ao dispositivo do § 1.º do art. 225 natureza 
meramente exemplificativa, e não numerus clausus, v. BARROSO, Luis Roberto. Proteção 
do meio ambiente na Constituição brasileira. Revista Trimestral de Direito Público. n. 2. São 
Paulo, Malheiros, 1993, p. 68 (pp. 58-79).
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de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, inclusive com a carac-
terização da responsabilidade penal da pessoa jurídica (art. 3.º),33 de modo 
a regulamentar dispositivo constitucional (art. 225, § 3.º). Tal medida le-
gislativa, acompanhada de todo o conjunto de leis ambientais brasileiras, 
que não cabe aqui relacionar, dão cumprimento aos deveres de proteção 
ambiental atribuídos ao Estado pela CF/1988.

Ao voltar a atenção para a degradação ambiental em termos gerais – 
inclusive e em especial no que diz com os “novos” problemas ecológicos, 
como é o caso do aquecimento global34 –, notadamente tendo em vista 
os riscos sociais e ambientais a ela correlatos verifica-se a relevância do 
reconhecimento de uma série de deveres estatais a serem adotados no 
sentido do enfrentamento das suas causas. A não adoção de tais medi-
das de proteção (ou mesmo a sua manifesta precariedade) por parte do 
Estado – nas esferas municipal, estadual e federal –, no sentido de asse-
gurar a eficácia e efetividade do direito fundamental em questão, resulta, 
conforme será desenvolvido a partir de agora, em prática inconstitucio-
nal, passível de controle judicial, tanto sob a via abstrata quanto difusa 
(individual e coletiva). Em outras palavras, “as autoridades estatais não 
somente estão obrigadas a manter o status quo, senão também a melho-
rá-lo sempre que seja possível”, estando, portanto, o Poder Legislativo, 
o Poder Executivo e o Poder Judiciário, além dos demais entes estatais, 
ainda que não de forma absoluta, vinculados ao que se poderia designar 
como uma proibição de “recuo” ou de “dar passos para trás” (Rückschrit-

33   Sobre a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica, já se ma-
nifestou favoravelmente o Superior Tribunal de Justiça: REsp 610.114/RN, 5.ª T., rel. Min. 
Gilson Dipp, j. 17.11.2005.

34   A título de exemplo, v. a Lei 12.187/2009 sobre a Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima.
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tsverbot) em matéria ambiental.35 Há, pelo prisma constitucional, verda-
deira imposição normativa no sentido de que, a partir de conjunção de 
esforços dos diferentes atores estatais, estabeleça-se o aprimoramento 
e melhoria progressiva da proteção jurídica do ambiente, como, aliás, re-
sultou consagrado expressamente no Princípio 3, c, do Acordo Regional 
de Escazú sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à 
Justiça em Assuntos Ambientais para América Latina e no Caribe (2018).36

4. OS DEVERES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO-JUIZ E A GO-
VERNANÇA JUDICIAL ECOLÓGICA

O modelo de um Estado Democrático, Social e Ecológico de Direito (ED-
SED), tal como edificado pela Lei Fundamental brasileira de 1988, aponta 
de forma vinculante e dirigente para um Estado “guardião” dos direitos 
fundamentais, não somente das gerações humanas presentes, como tam-
bém as futuras gerações, conforme consignado expressamente no caput 
do art. 225. Todos os poderes e órgãos estatais, na linha do que já tratamos 
anteriormente, encontram-se vinculados, sob a forma de deveres estatais 
de proteção e promoção ambiental, à concretização do direito fundamen-
tal a viver em um ambiente sadio, seguro e equilibrado, sem prejuízo da 
responsabilidade dos particulares, inclusive mediante a imposição tam-
bém de deveres fundamentais. Tal tarefa constitucional coloca para o Es-
tado brasileiro, além da proibição de interferir no âmbito de proteção do 

35   SCHMIDT, Reiner; KAHL, Wolfgang; GÄRDITZ, Klaus Ferdinand. Umweltrecht. 
10.ed. Munique: C.H.Beck, 2017, p. 61.

36  “Artigo 3 - Princípios - Na implementação do presente Acordo, cada Parte será 
guiada pelos seguintes princípios: (…) c) princípio de vedação do retrocesso e princípio de 
progressividade.”
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direito fundamental a ponto de violá-lo, também a missão constitucional 
de promover e garantir, inclusive em termos prestacionais, o desfrute do 
direito ao ambiente, quando tal se fizer necessário. Em maior ou menor 
medida, todos os Poderes Estatais (Executivo, Legislativo e Judiciário), es-
tão constitucionalmente obrigados a atuar, no âmbito da sua esfera cons-
titucional de competências, sempre no sentido de obter a maior eficácia 
e efetividade possível dos direitos e deveres fundamentais ecológicos. O 
Poder Judiciário, muito embora o caráter subsidiário da sua atuação em 
comparação com os demais poderes, também exerce um papel extrema-
mente importante na consecução do objetivo estatal de tutela ecológica, 
como instancia revisora das ações e omissões dos Poderes Legislativo e 
Executivo. Há conteúdos protegidos pela ordem constitucional que não es-
tão na esfera de discricionariedade dos poderes e entes estatais, incidindo 
sobre os mesmos o que se poderia designar como uma eficácia protetiva 
de natureza “contra-majoritária”. Ou seja, não cabe, sobretudo ao Estado-
-Legislador (constitucional e infraconstitucional), dispor sobre o regime de 
proteção de tais bens jurídicos e direitos fundamentais a ponto de tornar 
vulnerável a sua proteção, sob pena de violar a ordem constitucional da 
CF/1988 delineada pelo poder constituinte originário.

O principio da separação de poderes, não obstante seja um dos pila-
res constitucionais do Estado de Direito concebido pela CF/1988 (art. 2º), 
inclusive como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III), não se coloca de forma 
absoluta no sistema constitucional, como, aliás, ocorre em relação a todo 
e qualquer princípio constitucional. A sua blindagem normativa, com o 
objetivo legítimo de assegurar a independência entre os poderes repu-
blicanos e o livre exercício das suas competências constitucionais, não 
liberta nenhum dos Poderes de agir de acordo com o programa normati-
vo-constitucional estabelecido pela CF/1988. O desvio e descumprimen-
to, por parte de qualquer dos poderes, das diretrizes constitucionais não 
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encontra guarida no princípio da separação dos poderes. O descumpri-
mento da norma constitucional constitui prática - tanto por ação quanto 
por omissão - inconstitucional violadora dos bens jurídicos elementares 
da nossa comunidade político-estatal, como é o caso do direito funda-
mental a viver em um ambiente sadio e equilibrado, sendo, portanto, 
plenamente passível de correção de eventual agir do Poder Legislativo e 
do Poder Executivo pelo Poder Judiciário.

A degradação ambiental coloca para o Estado uma série de deveres 
estatais a serem adotados no sentido do enfrentamento das suas causas 
e consequências, inclusive por forca dos princípios tanto da prevenção 
quanto da precaução, neste ultimo caso ate mesmo impondo caute-
la em face da incerteza cientifica de novas tecnologias. A não adoção 
de medidas protetivas – legislativas e executivas – por parte do Estado, 
no sentido de assegurar a eficácia e efetividade do direito fundamental 
em questão resulta em prática inconstitucional, passível, portanto, de 
controle judicial, tanto sob a via abstrata quanto difusa. De acordo com 
Odete Medauar, “cabe ao Judiciário apreciar o cumprimento, por parte 
do Legislativo ou por parte do Executivo, das diretrizes constitucionais 
ou legais relativas à proteção ambiental, para que tornem efetivas e não 
sejam desrespeitadas ou ignoradas. Resta claro, assim, que no caso das 
omissões do Executivo, há muito consideradas pelo Judiciário na esfera 
da responsabilidade civil, hão de ser apreciadas em matéria de defesa 
do meio ambiente, para que as autoridades sejam obrigadas a adotar 
as medidas permanentes, com fundamento sobre tudo na Constituição 
Federal”.37 No escopo das competências constitucionais do Poder Judi-
ciário, encontra-se, assim, sob a forma de uma imposição normativo-

37   MEDAUAR, Odete. Alcance da proteção do meio ambiente pela via jurisdicional: 
controle das políticas públicas ambientais?. In: DÍSEP, Clarissa Ferreira M.; NERY JUNIOR, 
Nelson; MEDAUAR, Odete (Coord.). Políticas públicas ambientais: estudos em homenagem 
ao Professor Michel Prieur. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, p. 230.
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-constitucional, a salvaguarda da Natureza no âmbito do exercício da 

jurisdição, o que se poderia denominar de governança judicial ecológica. 

O marco jurídico-político da governança ambiental38 assume especial 

relevância, juntamente com a discussão sobre qual a medida da partici-

pação do Poder Judiciário no cenário do cumprimento e efetivação do 

regime constitucional de tutela ecológica, visto que – e a evolução brasi-

leira assim o atesta – o constante recurso ao Poder Judiciário, a despeito 

da cada vez maior difusão de outras alternativas, inclusive à luz da ordem 

principiológica que informa o novo Código de Processo Civil brasileiro de 

2015 – NCPC (Lei 13.105/2015) – com destaque para o inquérito civil e 

o termo de ajustamento de conduta39 – tem atuado cada vez mais como 

um agente privilegiado na esfera da proteção ambiental. A governança 

judicial ecológica é legitimada constitucionalmente pela própria garantia 

da inafastabilidade do controle jurisdicional de qualquer lesão ou ameaça 

de lesão a direito, arrolada no rol dos direitos e garantias fundamentais 

consagrada no rol do art. 5.º, XXXV, da CF/1988, sem que se esteja aqui a 

desconsiderar toda a controvérsia que cerca a intervenção judicial na esfe-

ra das políticas públicas e o controle dos atos dos demais órgãos estatais, 

que evidentemente também se reflete em matéria ambiental. O direto ao 

procedimento, judicial e administrativo, opera como projeção do próprio 

direito material, já que busca conferir a esse uma tutela integral e efetiva. 

Alinhado à “doutrina da norma de proteção”, Vasco Pereira da Silva pontua 

que o dever do Estado de assegurar a eficácia dos direitos fundamentais, 

38   Sobre o tema da governança ambiental, inclusive sob a ótica da atuação do Poder 
Judiciário, v. KOTZÉ, Louis J.; PATERSON, Alexander R. (ed.). The Role of the Judiciary in Environ-
mental Governance: Comparative Perspectives. The Nederlands: Wolters Kluwer, 2009.

39   V., respectivamente, art. 8.º, § 1.º, e art. 5.º, § 6.º, da Lei da Ação Civil Pública 
(Lei 7.347/1985).
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tanto por intermédio do procedimento administrativo quanto do processo 
judicial, coloca nas mãos do indivíduo um direito subjetivo a exigir do Esta-
do o cumprimento de tais regras processuais e procedimentais.40

O controle judicial de políticas púbicas ambientais deve ser visto tam-
bém como um mecanismo conferido inclusive ao cidadão, individual ou 
coletivamente considerado,41 de controle sobre a atividade política tan-
to do legislador quanto do administrador, o que encontra fundamento 
constitucional no próprio caput do art. 225, ao estabelecer o dever não 
apenas do poder público, mas também dos atores privados, no sentido 
de proteger o ambiente para as presentes e futuras gerações, dando uma 
feição nitidamente democrático-participativa para o papel do indivíduo 
e da sociedade na consecução de tal objetivo constitucional. Isso se faz 
possível de modo marcante no Sistema Jurídico brasileiro, notadamente 
campo da tutela ecológica, em razão da existência de diversos instru-
mentos processuais (ou procedimentais), como é o caso, por exemplo, da 
ação civil pública, da ação popular e das ações decorrentes dos direitos 
de vizinhança, conferidos ao indivíduo (nos dois últimos casos) e às as-
sociações civis de proteção ambiental (no primeiro caso), aptos a cana-
lizar tal fiscalização das ações poluidores de agentes públicos e privados 
e defesa cidadã da Natureza.42 A utilização da ação judicial (e também 

40  PEREIRA DA SILVA, Verde cor de direito..., p. 138, nota 2.

41   De acordo com tal assertiva, por força do postulado da atipicidade da tutela ju-
risdicional e da primazia do direito material, Ada Grinover registra que “qualquer tipo ação 
– coletiva, individual com efeitos coletivos ou meramente individual – pode ser utilizada 
para provocar o Poder Judiciário a exercer o controle e a possível intervenção em políticas 
públicas”. GRINOVER, Ada Pellegrini. Controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. 
Revista de Processo, n. 164, São Paulo, Ed. RT, out-2008, p. 27.

42   V. GOMES, Luís Roberto. O Ministério Público e o controle da omissão adminis-
trativa: o controle da omissão estatal no Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense Univer-
sitária, 2003, p. 265.
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os instrumentos extrajudiciais) deve ser vista em certo sentido também 
como um instrumento de atuação política e exercício da cidadania ativa 
no contexto de uma democracia direta e participativa. As omissões ou 
ações predadoras do ambiente impetradas pelo Poder Público e por par-
ticulares não podem esquivar-se de tal controle do cidadão, perfeitamen-
te legítimo no marco jurídico-constitucional de um Estado Democrático 
de (e, portanto, subordinado ao) Direito.

No plano normativo internacional, a tendência em questão de uma 
governança judicial ambiental ou ecológica43, também inspirada nos di-
reitos ambientais procedimentais consagrados originariamente no Prin-
cípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(1992), foi consagrada de forma paradigmática na Convenção de Aarhus 
sobre Acesso à Informação, Participação Pública na Tomada de Decisões 
e Acesso à Justiça em Matéria Ambiental (1998).44 A Convenção traz, en-
tre os seus objetivos, garantir ao público em geral, bem como às orga-
nizações não-governamentais, o acesso a mecanismos judiciais eficazes 
de forma a proteger os seus interesses legítimos e a garantir a aplicação 
da lei em questões ambientais. De acordo com o teor da Convenção, o 

43   O papel do Poder Judiciário em matéria ambiental foi objeto da Declaração de 
Johanesburgo sobre “Princípios sobre o Papel do Direito e Desenvolvimento Sustentável” 
(Principles on the Role of Law and Sustainable Development), adotada no Simpósio Inter-
nacional de Juízes, ocorrido em Johanesburgo, África do Sul, no ano de 2002. Disponível 
em: https://www.eufje.org/images/DocDivers/Johannesburg%20Principles.pdf. Acesso 
em: 20.11.2018. De acordo com o passagem do Preambulo do documento, “um Poder 
Judiciário independente e o processo judicial e vital para a implementação, o desenvolvi-
mento e a execução (enforcement) do Direito Ambiental, e os membros do Poder Judiciário, 
assim como aqueles que contribuem para o processo judicial nos níveis nacional, regional 
e global, são parceiros cruciais para promover o cumprimento (compliance), a aplicação e a 
execução do Direito Ambiental internacional e nacional”.

44   Na doutrina e em caráter introdutório sobre a Convenção de Aarhus, v. EBBESSON, 
Jonas. “Acesso à informação, participação pública e acesso à Justiça em matéria ambiental: uma 
breve introdução à Convenção de Aarhus”. Tradução de Tiago Fensterseifer. In: Revista de Direito 
Ambiental, v. 64, São Paulo, Revista dos Tribunais, out.-dez. 2011, pp. 35 e ss.
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Estado “além e sem prejuízo dos procedimentos de revisão referidos nos 
§§ 1.º e 2.º acima, assegurará aos membros da comunidade que satisfa-
çam os critérios estabelecidos no direito interno, o acesso aos processos 
administrativos ou judiciais destinados a impugnar os atos e as omissões 
de particulares e de autoridades públicas que infrinjam o disposto no res-
pectivo direito interno em relação ao ambiente (art. 9.º, 3)”. Há, portan-
to, clara intenção de encarregar Juízes e Tribunais da função de instância 
“revisora” (controladora e fiscalizadora) de ações ou omissões perpetra-
das em prejuízo ao ambiente, não somente por particulares, mas tam-
bém pelos poderes públicos. 

Em outra passagem relacionada ao tema, a Convenção estabelece 
que o Estado, notadamente o Poder Judiciário, deve proporcionar que 
os mecanismos e procedimentos disponibilizados sejam “adequados e 
eficazes, bem como justos, equitativos, céleres e não exageradamente 
dispendiosos, considerando, ainda, a reparação do direito quando ne-
cessária. As decisões adotadas em aplicação do presente artigo devem 
ser apresentadas ou registradas por escrito. As decisões dos tribunais e, 
quando possível, também de outras instâncias, deverão ser acessíveis ao 
público (9.º, 4)”. No dispositivo em questão, verifica-se clara preocupa-
ção com a celeridade, equidade, publicidade e efetividade das decisões 
judiciais. Ainda quanto ao papel do Poder Judiciário, a Convenção des-
taca que, com o objetivo de aumentar a eficácia dos seus dispositivos, 
o Estado “assegurará a disponibilização ao público das informações re-
lativas ao acesso aos processos de recursos administrativos e judiciais 
e considerará a possibilidade de estabelecer mecanismos de assistência 
adequados para eliminar ou reduzir os óbices financeiros e outros ao 
acesso à justiça (art. 9.º, 5)”. A leitura da parte final do último dispositivo 
analisado deixa clara vontade do legislador de criar mecanismo ou mes-
mo instituição pública – no caso brasileiro, podemos citar os exemplos 
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do Ministério Público e da Defensoria Pública – capaz de representar e 

assistir juridicamente indivíduos, grupos sociais e também organizações 

não-governamentais na tutela de seus interesses de natureza ecológica, 

a fim de tutelar seu direito de todos a viver em um ambiente sadio, equi-

librado e seguro, tal como reconhecido no art. 225 da CF/1988. 

Mais recentemente, seguindo a mesma diretriz do Principio 10 da 

Declaração do Rio e da Convenção de Aarhus, destaca-se a celebração 

do Acordo Regional de Escazú (Costa Rica) para América Latina e Caribe 

sobre Acesso a Informação, Participação Publica na Tomada de Decisão 

e Acesso a Justiça em Matéria Ambiental, inclusive de natureza vincu-

lante para os Estado-Membros, cujo esboço foi elaborado no âmbito da 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) da ONU.45 

Outro capitulo importante relativo ao tema dos direitos ambientais pro-

cedimentais e com reflexo na governança judicial ambiental, diz respei-

to a Opinião Consultiva n. 23/2017 da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, sob o titulo “Meio Ambiente e Direitos Humanos”, represen-

tando o ápice até aqui do denominado “greening” do Sistema Interame-

ricano de Direitos Humanos. No documento em questão, a Corte tratou 

de modo específico sobre os direitos ambientais procedimentais, bem 

como apontando para a importância (e dever dos Estados-Membros) de 

assegurarem a segurança e proteção das pessoas da sociedade civil, cole-

tiva e individualmente, envolvidas na tutela ecológica.46 Ambos os docu-

mentos internacionais referidos, além de conectarem da forma definitiva 

a relação entre direitos humanos e proteção ambiental, reconhecendo, 

45  O Acordo de Escazú foi aberto para assinatura dos Estados-Membros em 
27.09.2018, já tendo sido colhido número suficiente de signatários, de modo que sua en-
trada em vigor se dará 90 dias após tal data.

46  Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. 
Acesso em: 10.11.2018.
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em última instância, o “direito humano a viver em um ambiente sadio”, 

tal como consagrado há mais de três décadas no art. 11 (11.1 e 11.2) do 

Protocolo de San Salvador em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1988), tratam dos denominados direitos ambientais procedi-

mentais, também denominados como direitos ambientais de acesso ou 

de participação, os quais configuram-se como peça fundamental para a 

efetivação da legislação ambiental, tanto no plano doméstico, constitu-

cional e infraconstitucional, quanto internacional (regional e global), ala-

vancando e legitimando, como tido anteriormente, a governança judicial 

ambiental (até mesmo em escala planetária).

As considerações tecidas até aqui, em termos gerais, dão guarida 

ao novo papel que deve ser assumido Poder Judiciário no âmbito dos 

conflitos ecológicos levados ao nosso Sistema de Justiça, especialmen-

te quando estiver em causa processo de natureza coletiva, como ocorre 

nas ações civis públicas ambientais, projetando um “agir” simultanea-

mente proativo e protetivo para com os direitos ecológicos e a Natureza. 

Nesse sentido, J. B. Gomes Moreira destaca justamente que as questões 

ambientais desafiam a atuação de Juízes e Tribunais, os quais se situam 

entre um “paradigma liberal” e conservador, de matriz individualista e 

positivista, privilegiando a preservação da independência das funções 

estatais e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, onde 

o órgão jurisdicional reservaria para si apenas um lugar de neutralidade 

e inércia processual; e, de outro, que o autor denomina de “paradigma 

sistêmico”, o qual reconhece a legitimidade constitucional do contro-

le judicial da discricionariedade administrativa, em termos de políticas 

públicas,47 privilegiando a força normativa dos princípios constitucionais, 

47   MOREIRA, João Batista Gomes. Poder Judiciário e meio ambiente: um balanço. 
Revista interesse público, n. 45, Belo Horizonte, Editora Fórum, set.-out. 2007, p. 27.
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bem como a atuação do Juiz como agente político vinculado à realização 
da ordem de princípios e valores constitucionais fundamentais. 

Na mesma linha, que, N âmbito das ações civis públicas ambientais, 
como pontua Vera L. R. S. Jucovsky, o Juiz assume uma “tarefa de par-
ticipação ativa e mais singular quanto ao princípio do impulso oficial”, 
em virtude da relevância social do tema, bem como de se tratar de di-
reito indisponível,48 o que repercute, inclusive, na produção de provas, 
haja vista até mesmo a possibilidade de inversão do ônus probatório em 
tais pleitos, de modo a privilegiar a “paridade de armas” e uma relação 
equânime entre as partes, já que muitas vezes se verifica um grande de-
sequilíbrio técnico e econômico. Para cumprir com o seu novo papel em 
face da configuração constitucional do Estado Democrático de Direito, 
o Poder Judiciário, como assinala Ada P. Grinover, “deve estar alinhado 
com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neu-
tralização da sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se 
constitucionalmente vinculado à política estatal”.49 A intervenção judicial 
constitui, em verdade, tanto um poder quanto um dever constitucional 
do agente político investido no papel de prestar a jurisdição, haja vista o 
seu compromisso com a efetividade do processo e a tutela dos direitos 
materiais, enfatizando-se o dever dos órgãos judiciais no sentido de in-
terpretar o processo e as técnicas processuais no sentido de sua adequa-
ção à tutela ambiental eficaz e constitucionalmente exigida.50

48   JUCOVSKY, Vera Lucia R. S. O papel do Judiciário na proteção do ambiente. In: 
MILARÉ, Édis (Coord.) A ação civil pública após 20 anos : efetividade e desafios. São Paulo: RT, 
2005, pp. 579-580. Conforme destaca a autora, “o Judiciário tem missão peculiar nessa seara, 
eis que a sociedade nele deposita grande expectativa na solução dos conflitos ambientais, por 
meio do acesso cada dia mais alargado a essa função estatal, para pleitear a almejada tutela 
jurisdicional, que necessita ser efetiva e célere, de forma preventiva e/ou reparatória, princi-
palmente para evitar a realização de danos ambientais muitas vezes irreparáveis (p. 589)”.

49   GRINOVER, Controle de políticas públicas..., p. 12.

50   V. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo, RT, 2006, pp. 
414-416.
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À vista do exposto e mediante recurso a alguns exemplos extraídos 

da prática jurisdicional brasileira, com destaque para a atuação dos seus 

Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça), passaremos a tecer algumas considerações a respeito do papel 

que vem sendo desempenhado concretamente pelo Poder Judiciário 

no Brasil em prol da tutela ambiental, em especial com o objetivo de 

identificar de que modo Juízes e Tribunais têm participado do que se 

poderia designar de uma governança judicial ecológica, inclusive como 

imposição de um dever de ordem constitucional pela força normativa do 

disposto no art. 225 da CF/1988.

5. A GOVERNANÇA JUDICIAL ECOLÓGICA NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

5.1. Superior Tribunal de Justiça (STJ)

5.1.1. O caso das “áreas de preservação permanente” e da “reserva 

legal”: limitações ao direito de propriedade e os deveres fundamentais 

de proteção do ambiente dos particulares

A proteção ambiental transporta um conteúdo (e conflito) econômico 

muito forte, na medida em que muitas vezes a implementação da pro-

teção ambiental ocasiona limitação ao exercício do direito de proprieda-

de, da autonomia privada e mesmo da livre-iniciativa. Há, portanto, um 

conflito entre proteção do ambiente e direito de propriedade (e inte-

resses econômicos). O reconhecimento de uma função social e de uma 

função ecológica da propriedade, como fez o constituinte brasileiro de 

1988 (art. 5.º, XXIII, 170, III e VI, e 186, caput e II), acaba por revelar uma 

ordem jurídico-econômica vinculada ao dever de um desenvolvimento 
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sustentável,51 em que, para a consecução do objetivo constitucional de 
tutela do ambiente, o direito de propriedade necessariamente sofrerá 
limitações, como, aliás, reconhecido expressamente pelo Código Civil 
de 2002 (art. 1.228, § 1o52). Tal concepção renovadora do regime jurídi-
co da propriedade (e da posse) é reforçada inclusive pelo artigo 225 da 
CF/1988, ao atribuir não apenas ao Poder Público o dever de proteger o 
ambiente, mas também aos particulares, o que resulta na configuração 
de deveres fundamentais de proteção do ambiente que limitam e confor-
mam o conteúdo do direito de propriedade (e também da posse).

A jurisprudência brasileira,53 neste ponto capitaneada pelo STJ, con-
solidou o entendimento de que, independentemente da culpa54 do pro-
prietário da degradação ambiental constatada em área sob sua titulari-
dade, o mesmo tem a obrigação, de natureza propter rem, de repará-lo, 
não cabendo qualquer direito à indenização ou à compensação pecuni-
ária em virtude de restrições ao direito de propriedade decorrentes de 
um regime especial de proteção ambiental. Como exemplo de condutas 
positivas impostas ao proprietário pela ordem jurídica, vislumbram-se a 
recomposição do ambiente e o reflorestamento de áreas nativas degra-
dadas, quando sobre a propriedade incide alguma determinação legal 
por integrar unidade de conservação, 55área de preservação permanente 

51   Sobre o tema do desenvolvimento sustentável no marco constitucional brasilei-
ro, v. DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008.

52  “Art. 1.228 (...) § 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância 
com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de confor-
midade 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”.

53   TJSP, AC 4026465/7, Seção de Direito Público, Câmara Especial do Meio Am-
biente, rel. Des. Renato Nalini, j. 29.06.2006.

54  V. art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81.

55   Lei 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1.º, I, II, III e VII, da CF/1988.
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ou reserva legal. No caso, o STJ decidiu que a reserva legal e a área de 
preservação permanente “não podem ser objeto de exploração econô-
mica”, havendo a responsabilidade objetiva do proprietário, independen-
temente de culpa, de recuperar a área degradada, mesmo na hipótese 
de haver adquirido propriedade já com área de preservação permanente 
ou reserva legal degradada.56

A jurisprudência do STJ, conforme se pode inferir das decisões arro-
ladas, demonstra notável evolução no sentido de reconhecer medidas 
de natureza positiva atribuídas ao titular ou possuidor de determinado 
bem imóvel, superando a compreensão civilista clássica ou tradicional de 
matriz liberal-individualista aplicada ao regime jurídico da propriedade. 
Ao determinar que a reserva legal e a área de preservação permanente 
caracterizam hipótese de uma obrigação civil de natureza propter rem, o 
STJ insere um novo elemento de natureza ecológica no regime jurídico da 
propriedade, estabelecendo, em outras palavras, que o exercício do di-
reito em questão encontra fortes limites ecológicos impostos tanto pela 
ordem jurídica constitucional quanto infraconstitucional.  O exemplo re-
ferido revela também o dever fundamental de proteção ambiental atri-
buído aos particulares proprietários ou possuidores pelo caput art. 225 
da CF/1988. Tal dever constitucional-fundamental corresponde a uma 
das funções conexas ao direito fundamental ao ambiente, condicionando 
e limitando a amplitude de outro direito fundamental e, no caso especí-
fico, fazendo prevalecer a perspectiva objetiva da proteção do ambiente 
sobre a perspectiva subjetiva do direito de propriedade, sem, contudo, 

56   STJ, REsp 343741/PR, 2.ª T., rel. Min. Franciulli Netto, DJ. 07.10.2002. No mes-
mo sentido, há reiteradas decisões: REsp 263.383/PR, 2.ª T., rel. Min. João Otávio de No-
ronha, j. 16.06.2005; REsp 237690/MS, 2.ª T., rel. Min. Paulo Medina, j. 12.03.2002; REsp 
282781/PR, rel. Min. Eliana Calmon, 2.ª T., j. 16.04.2002; REsp 650.728/SC, 2.ª T., rel. Min. 
Herman Benjamin, j. 23.10.2007; e REsp 948.921/SP, 2.ª T., rel. Min Herman Benjamin, j. 
23.10.2007; REsp 1.237.071/PR, 2.ª T., rel. Min. Humberto Martins, j. 03.05.2011.
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afetar, pelo menos em princípio, o seu núcleo essencial. Tais “limites 

ecológicos” ao direto de propriedade também podem ser reconhecidos 

como resultado da própria eficácia dos direitos fundamentais (no caso, 

do direito fundamental ao ambiente) nas relações entre particulares.57

Na medida em que ao proprietário é imposta a restauração da área 

constitutiva da reserva legal e da área de preservação permanente, não 

obstante o seu direito regressivo em face de quem ocasionou a degrada-

ção da cobertura vegetal, o STJ está reconhecendo a possibilidade de dar 

eficácia à dimensão prestacional (ou positiva) do dever fundamental de 

proteção ambiental, deduzindo obrigações de fazer em vista da reparação 

do dano ambiental causado (por exemplo, replantio da mata ciliar ou mata 

nativa, etc.) e não apenas assegurando uma tutela do tipo negativa, que 

se limita a proteger o bem jurídico tutelado contra intervenções indevidas, 

como, por exemplo, impedindo atividades poluidoras. Na ponderação dos 

interesses em jogo nos exemplos citados, o STJ fez preponderar a proteção 

do ambiente, limitando o exercício do direito de propriedade, no intuito 

de modelá-lo à luz da sua função ecológica e dos deveres fundamentais 

de proteção ambiental conferidos constitucionalmente ao seu titular. Tal 

postura do Poder Judiciário brasileiro, a partir da incorporação da ideia de 

governança judicial ecológica, dá contornos normativos extremamente 

importantes ao exercício do direito de propriedade e da posse, combaten-

do a perspectiva liberal-individualista agressora do ambiente, de modo a 

concretizar o objetivo constitucional de um desenvolvimento sustentável.

O exemplo em questão é, em certa medida, emblemático para a ca-

racterização da governança judicial ecológica. A jurisprudência do STJ 

57  Na doutrina, tratando especificamente sobre a eficácia do direito fundamental 
ao ambiente nas relações entre particulares, v. FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamen-
tais e proteção do ambiente. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
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no tratamento das áreas de preservação permanente e da reserva legal 

antecipou e, pode-se dizer, até mesmo serviu de parâmetro para a atua-

ção posterior do Poder Legislativo. O Novo Código Florestal brasileiro (Lei 

12.651/2012), editado em 2012, ao tratar do regime jurídico da proprie-

dade e posse florestal adotou o entendimento formulado anteriormen-

te pelo STJ (e que não existia na legislação florestal anterior, ou seja, a 

Lei 4.771/1965), estabelecendo expressamente, no seu art. 2 o, § 2o, que 

as obrigações previstas na legislação florestal “têm natureza real e são 

transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência 

de domínio ou posse do imóvel rural”.58 A obrigação de natureza propter 

rem de recompor degradação tanto da área de preservação permanente 

quanto da reserve legal, independentemente da verificação da culpa do 

proprietário ou possuidor, foram definitivamente integradas à legislação 

ambiental florestal.  O entendimento do STJ, estabelecido antes mesmo 

da previsão referida anteriormente do art. 1.228, § 1o, do Código Civil de 

2002, que passou a reconhecer uma função ecológica inerente ao regime 

jurídico da propriedade, foi construído com base em uma interpretação 

sistemática do regime jurídico ambiental, notadamente das disposições 

normativas verificadas na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

6.938/1981), por forca do seu art. 14, § 1o, no art. 225 da CF/1988. O 

caso em analise revela a importância de uma hermenêutica e interpre-

tação sistemática da legislação ambiental, como forma eficaz de o Po-

der Judiciário exercer o papel que lhe foi atribuído constitucionalmente 

como guardião do direito ao ambiente, para as presentes e futuras gera-

ções, sob a forma de uma governança judicial ecológica.

58  No mesmo sentido, v. art. 7o, § 1o e § 2o, da Lei 12.651/2012

Ir para o índice



175

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

5.1.2. O caso do acesso à justiça ambiental: ampliação da legitimida-
de para a propositura de ações judiciais coletivas ambientais

A ampliação dos atores legitimados a atuar na tutela processual dos 
direitos coletivos no âmbito do Sistema de Justiça reflete o “estado da 
arte” do pensamento jurídico-processual contemporâneo. O alargamen-
to das vias de acesso ao Poder Judiciário, alinhado com as garantias cons-
titucionais da assistência jurídica integral e gratuita (art. 5.º, LXXIV) e da 
inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5.º, XXXV), toma o rumo 
traçado pelo espírito democrático-participativo da CF/1988, impactando 
também na esfera da tutela ecológica. Essa “abertura de portas”, am-
pliando, em especial, o acesso das pessoas necessitadas e dos grupos 
sociais vulneráveis (incluído aí até mesmo as futuras gerações, como gru-
po vulnerável59) que antes não ingressavam nas nossas Cortes de Justiça 
por impossibilidade econômica e técnica, está diretamente relacionada 
à legitimidade para a propositura de ações judiciais, além, é claro, de ou-
tras questões estruturais e organizacionais do nosso Sistema de Justiça. 
A partir do enfoque da instrumentalidade do processo, Cândido Rangel 
Dinamarco defende a modificação do sistema processual de modo a tor-
ná-lo aberto ao maior número possível de pessoas. De acordo com o pa-
radigma instrumentalista, o sistema processual deve adotar técnicas ca-
pazes de “dotar o processo de maior carga de utilidade social e política”.60 
Por meio de instrumentos como a ação civil pública, conforme pontua 
o autor, amplia-se a via de admissão em juízo e, consequentemente, o 
acesso à justiça, permitindo a abertura do Sistema de Justiça, de modo a 
proporcionar benefícios a indivíduos e grupos sociais.61

59  V. HIPPEL, Eike von. Der Schutz des Schwächeren. Tübingen: Mohr, 1982, pp. 
140 e ss.

60   DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 362.

61   Idem, p. 331.
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Os direitos ambientais procedimentais, como direitos de acesso ou di-
reitos de participação, contextualizados nesse cenário jurídico-processu-
al, refletem e concretizam a dimensão ou perspectiva procedimental do 
direito-dever fundamental ao ambiente, na linha do que já tratamos an-
teriormente. Os procedimentos e instrumentos administrativos e judiciais 
de que dispõem os titulares do direito fundamental ao ambiente (toda a 
coletividade, nos termos do caput do art. 225 da CF/88) são cruciais para 
assegurar a efetivação da legislação ambiental e salvaguardar o direito em 
si na hipótese de sua violação ou ameaça de violação, tanto em face do po-
der publico quanto de particulares, considerando-se, ainda, que a defesa 
de tais direitos pode ser exercida por meio dos entes públicos autônomos 
encarregados de salvaguardar o interesse da coletividade e de grupos so-
ciais vulneráveis (no caso, respectivamente, o Ministério Público e a Defen-
soria Pública), bem como por agentes privados (indivíduos, organizações 
não-governamentais (ONGs) de defesa ecológica, movimentos populares 
etc.) legitimados pela legislação processual para promover a tutela e pro-
moção do direito fundamental a viver em um ambiente sadio, equilibrado 
e seguro, tal como consagrado de forma paradigmática, neste último caso, 
na Lei da Ação Civil Pública (art. 5o, IV, da Lei 7.347/1985) e no art. 5o, LXXIII, 
da CF/1988 (ação popular ambiental).

A ampliação da legitimidade para a propositura de ações judiciais, 
especialmente daquelas que veiculam a tutela de direitos difusos e cole-
tivos, como é o caso, por exemplo, da ação civil pública, está em sintonia 
com a concretização do princípio democrático e da garantia do acesso à 
justiça. Como assevera Marinoni, “quanto mais se alarga a legitimidade 
para a propositura dessas ações, mais se intensifica a participação do ci-
dadão – ainda que representado por entidades – e dos grupos no poder 
e na vida social”.62 Seguindo a mesma leitura constitucional-processual, o 

62   MARINONI, Teoria geral do processo..., p. 199.
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Ministro Herman Benjamin do STJ defende o entendimento de que, em 

alguns casos, conforme a dicção utilizada pelo legislador constitucional, 

“essa legitimação ampliada pode vir a ser automaticamente aceita pelo 

Poder Judiciário, sem necessidade de intervenção legislativa”.63 Também 

Marcelo Abelha Rodrigues assinala que “quanto mais se abrirem portas 

de acesso, mais se terão a proteção e a efetivação deste direito sagrado 

a todos os seres que habitam este Planeta. Por isso, toda interpretação 

a ser feita em relação à utilização das técnicas ambientais relativas ao 

acesso à justiça, especialmente as relacionadas com o poder de agir e 

de requerer a tutela jurisdicional ao longo da cadeia processual, deve 

ser vista sob o postulado de que, nas lides ambientais, o acesso à justiça 

deve ser alargado e jamais restringido”.64

De forma a romper com uma concepção democrática tradicional, 

espelhada basicamente em uma abordagem representativa e indireta, 

deve-se estimular a abertura cada vez maior das portas do Poder Judici-

ário e o reconhecimento de tal poder como instância estatal legitimada 

constitucionalmente a atuar na proteção dos direitos fundamentais e, 

portanto, do direito fundamental ao ambiente, por meio da aqui desig-

nada governança judicial ecológica. A atuação judicial crescente no cam-

po ecológico, somada à ampliação do rol de entes legitimados para a 

propositura de ações coletivas ambientais, tem encontrado guarida no 

Poder Judiciário e transformado tal poder em importante “arena” de luta 

pelos direitos ecológicos. Tanto individualmente por meio de ações que 

tutelam os direitos de vizinhança ou da ação popular quanto por meio 

63   Idem, p. 76.

64   RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo civil ambiental. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 73.
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da atuação processual de ente coletivos (associações civis, Ordem dos 

Advogados do Brasil65etc.) ou mesmo estatais (Ministério Público, Defen-

soria Pública66, IBAMA67 etc.), o Poder Judiciário brasileiro tem decidido 

favoravelmente à ampliação do rol de legitimados para as ações coletivas 

ambientais, em sintonia, aliás, com o que dispõe expressamente o art. 8, 

3 , c, do Acordo de Escazú (2018) ao tratar do acesso à justiça em matéria 

ambiental.  O entendimento das Cortes brasileiras reconhece, em certa 

medida, a utilização das ações ambientais como uma legítima forma de 

atuação em defesa da ordem constitucional-ecológica e do direito fun-

damental ao ambiente, compatível com os ditames de uma democracia 

participativa, a qual, inclusive, é referida por alguns também como um 

direito fundamental.68 

5.1.3. O caso da ação popular ambiental: a legitimidade do cidadão 

para a defesa ecológica

A ação popular, nesse contexto processual-participativo, é um dos 

instrumentos processuais com maior amplitude democrática. Diferen-

temente de outros instrumentos, como se verifica na hipótese da ação 

65   STJ, REsp 1.351.760/PE, 2.ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 26.11.2013.

66   STF, ADI 3.943/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.05.2015; 
REsp 1.264.116/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, 2.ª Turma, j. 18.10.2011; STJ, EREsp 
1.192.577/RS, Corte Especial, rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.10.2015. Na doutrina, v. FENSTER-
SEIFER, Tiago. Defensoria Pública, direitos fundamentais e ação civil pública. São Paulo: 
Saraiva, 2015.

67   STJ, REsp 789.640/PB, 2.ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 
27.10.2009.

68  No sentido de conferir à democracia o status de um direito fundamental de 
quarta dimensão, v. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malhei-
ros, 2002, p. 525.
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civil pública, a legitimidade para a propositura da ação popular é con-

ferida ao cidadão individualmente, o que, do ponto de vista subjetivo, 

configura-se a partir da sua condição político-jurídica de eleitor. Não há, 

portanto, a necessidade de “mediação”, ou seja, substituição processual 

por parte de outras entidades para a propositura da referida ação, como, 

por exemplo, do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Na legiti-

midade processual e no seu objeto residem o seu caráter altamente de-

mocrático-participativo. A ação popular foi consagrada inicialmente no 

ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei 4.717/65. No entanto, a 

ampliação do seu objeto, antes circunscrito à proteção do erário público, 

para contemplar outros bens jurídicos, como, por exemplo, a proteção 

ambiental, somente ocorreu com a edição da CF/1988. 69 Dispõe o art. 

5.º da CF/88, LXXIII, que “qualquer cidadão é parte legítima para pro-

por ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou 

de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 

Há, nesse sentido, grande potencial a ser desbravado pela cidadania eco-

69   Mais recentemente, merece destaque decisão do STJ, no REsp 1.252.697/RJ, sob 
relatoria do Min. Herman Benjamin, que manteve ação popular contra obra em área do Hotel 
Intercontinental, na cidade do Rio de Janeiro. No julgamento, o STJ negou provimento aos 
recursos do município do Rio de Janeiro e de empresa imobiliária, que pretendiam garantir a 
construção de um edifício residencial na área do Hotel Intercontinental, em São Conrado, na 
Zona Sul do Rio. A ação popular questiona a concessão de licenças para o desmembramen-
to da área e para a construção do residencial de 16 andares, em local que seria destinado 
exclusivamente a atividade turística-hoteleira, e aponta a destruição dos jardins do Hotel In-
tercontinental, projetados pelo paisagista Burle Marx, “de inestimável valor histórico, cultural 
e paisagístico”. No seu voto, o Min. Herman Benjamin assinalou, com base em precedente 
do STJ (REsp 849.297), que “mesmo não havendo lesão no sentido pecuniário, de prejuízo 
econômico para o Estado, a ação popular é cabível, uma vez que visa proteger não apenas o 
patrimônio pecuniário, mas também o patrimônio moral e cívico da administração” (STJ, REsp 
1.252.697/RJ, 2.ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.11.2012).
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lógica brasileira por meio do manuseio da ação popular ambiental, o que 

tem sido reconhecido na jurisprudência do STJ70.

5.1.4. O caso da “inversão do ônus da prova” nas ações coletivas am-
bientais: uma questão de “paridade de armas” entre os litigantes

No âmbito da sua jurisprudência, o STJ consolidou entendimento fa-
vorável à inversão do ônus da prova nas ações civis públicas de nature-
za ambiental71. Recentemente, o STJ, por decisão da sua Corte Especial, 
em 24.10.2018, foi ainda mais assertivo e editou a Súmula n. 618, cujo 
conteúdo dispõe que: “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de 
degradação ambiental”. A postura do STJ estabelece um panorama proces-

70   “ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INTERESSE DE AGIR. PROVA PERICIAL. 
DESNECESSIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (...) 3. A ação popular pode ser ajuizada 
por qualquer cidadão que tenha por objetivo anular judicialmente atos lesivos ou ilegais 
aos interesses garantidos constitucionalmente, quais sejam, ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural. 4. A ação popular é o instrumento jurídico que deve ser 
utilizado para impugnar atos administrativos omissivos ou comissivos que possam causar 
danos ao meio ambiente. (...)”. (STJ, REsp 889.766-SP, 2.ª Turma, rel. Min. Castro Meira, j. 
04.10.2007). No REsp 1.252.697/RJ, sob relatoria do Min. Herman Benjamin, a ação popu-
lar foi interposta contra obra em área do Hotel Intercontinental, na Cidade do Rio de Janei-
ro. No julgamento, o STJ negou provimento aos recursos do município do Rio de Janeiro e 
de empresa imobiliária, que pretendiam garantir a construção de um edifício residencial 
na área do Hotel Intercontinental, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. A ação popular 
questionava a concessão de licenças para o desmembramento da área e para a constru-
ção do residencial de 16 andares, em local que seria destinado exclusivamente à atividade 
turística-hoteleira, com a destruição dos jardins do Hotel Intercontinental, projetados pelo 
paisagista Burle Marx, “de inestimável valor histórico, cultural e paisagístico”. No seu voto, 
o Min. Herman Benjamin assinalou, com base em precedente do STJ (REsp 849.297), que 
“mesmo não havendo lesão no sentido pecuniário, de prejuízo econômico para o Estado, a 
ação popular é cabível, uma vez que visa proteger não apenas o patrimônio pecuniário, mas 
também o patrimônio moral e cívico da administração” (STJ, REsp 1.252.697/RJ, 2.ª Turma, 
rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.11.2012).

71   STJ, REsp 1.060.753/SP, 2.ª T., rel. Min. Eliana Calmon, j. 01.12.2009. Prece-
dente citado: REsp 1.049.822-RS. No mesmo sentido, inclusive com referência expressa à 
incidência do princípio da precaução, v. STJ, REsp 972.902-RS, 2.ª Turma, rel. Min. Eliana 
Calmon, j. 25.08.2009.
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sual igualitário e participativo afinado com ampliação do acesso à justiça 
em matéria ambiental. A medida em questão também contribui para as-
segurar a efetividade do direito à informação ambiental, estimulando uma 
participação mais ativa da sociedade civil organizada (ONGs) no âmbito do 
Sistema de Justiça. Antes de sumular o seu entendimento sobre o tema, o 
STJ estabeleceu, nos seus julgados anteriores, a interpretação sistemática 
e o diálogo de fontes normativas, considerando a relação entre as legisla-
ções de proteção ao consumidor e as de proteção ambiental, bem como 
o caráter público e coletivo do bem jurídico tutelado. Essa interpretação 
formulada pelo STJ determinou, ao aplicar a extensão das regras de pro-
teção do consumidor (art. do 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 
– Lei 9.078/199072) para a tutela ecológica e o princípio da precaução, que 
“compete a quem se imputa a pecha de ser, supostamente, o promotor 
do dano ambiental a comprovação de que não o causou ou de que não é 
potencialmente lesiva a substância lançada no ambiente”. Resultou con-
signado também na decisão que “a perícia é sempre necessária quando a 
prova do fato depender de conhecimento técnico e se recomenda ainda 
mais na seara ambiental, visto a complexidade do bioma”.

O STJ, ao aplicar a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, 
consolidou entendimento extremamente relevante para a resolução de 
tais pleitos coletivos. Esse entendimento pode ser traduzido até mes-
mo como um incentivo a que atores privados, notadamente indivíduos 
e organizações não-governamentais ecológicas, que, muitas vezes, não 
ingressam com ações judiciais por falta de recursos técnicos, econômicos 
e jurídicos, compareçam com maior frequência e de forma direta ao Po-

72  “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (…) VIII - a facilitação da defesa 
de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, se-
gundo as regras ordinárias de experiências”.
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der Judiciário, independentemente da intermediação e defesa dos seus 
interesses por meio de entes públicos, como é o caso do Ministério Pú-
blico e da Defensoria Pública. O fortalecimento da atuação da sociedade 
civil em prol da tutela ecológica seria de todo desejável do ponto de vista 
democrático e de efetividade da legislação ambiental. Há, por esse pris-
ma, um campo judicial fértil para potencializar ao máximo a participação 
democrática dos indivíduos e organizações da sociedade civil no âmbi-
to judicial, bem como lhes assegurar o acesso à informação em matéria 
ambiental em poder dos entes públicos e, por vezes, também os parti-
culares, em vista, sobretudo, da eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações entre particulares, inclusive quanto ao efeito de estabelecer a 
inversão do ônus da prova em ações judiciais ambientais. O Acordo de Es-
cazú (2018) dispôs expressamente sobre o tema no seu art. 8, 3, e, como 
medida para garantir o direito de acesso à justiça em matéria ambiental, 
ao estabelecer que cabe aos Estados-Parte, contar com “medidas para 
facilitar a produção da prova do dano ambiental, quando corresponda e 
seja aplicável, como a inversão do ônus da prova e a carga dinâmica da 
prova”. A inversão do ônus da prova coloca-se, nesse sentido, como peça 
chave na efetivação dos direitos ambientais procedimentais e da legisla-
ção ambiental como um todo.

5.1.5. O caso da responsabilidade civil do Estado em matéria ambien-
tal: a antijuridicidade da omissão ou atuação insuficiente dos entes públi-
cos na tutela ecológica

A consagração constitucional da proteção ambiental como tarefa es-
tatal traduz a imposição de deveres de proteção ao Estado, limitando a 
sua liberdade de conformação na adoção de medidas atinentes à tutela 
do ambiente. No caso especialmente do Poder Executivo, há uma clara 
limitação ao seu poder-dever de discricionariedade, conforme já tratado 
anteriormente, de modo a restringir a sua margem de liberdade na esco-

Ir para o índice



183

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

lha nas medidas protetivas do ambiente, vedando, por exemplo, ações ou 
omissões que impliquem lesão ou ameaça de lesão à integridade ecoló-
gica. O princípio da proporcionalidade impõe normativamente ao Estado 
atuar no marco legal situado entre a vedação de proteção insuficiente e a 
vedação de excesso, evitando que a sua omissão ou atuação insuficiente 
acarrete ou contribua – por exemplo, de modo concorrente com a atua-
ção de agentes particulares - para a ocorrência do dano ambiental. O art. 
3.º, IV, da Lei 6.938/1981, enuncia a possibilidade de responsabilização 
do ente estatal, ao conceituar poluidor como “a pessoa física ou jurídica, 
de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 
atividade causadora de degradação ambiental”.73 

A antijuridicidade é inerente ao descumprimento dos deveres cons-
titucionais de proteção ambiental por parte do Estado, o que se carac-
teriza, nos casos de omissão, em fiscalizar e adotar políticas públicas 
ambientais suficientes no controle, fiscalização e repressão de atividades 
poluidoras. A omissão ou atuação insuficiente do ente estatal em aten-
der à norma constitucional e impedir a perpetuação de determinada prá-
tica poluidora levada a cabo por particular poderá ensejar sua responsa-
bilidade solidária pelo dano ambiental. A responsabilidade civil deve ser 
reconhecida como de natureza objetiva, independentemente da verifica-
ção de culpa do agente estatal, tanto por sua omissão (não agir) quanto 
por sua ação, não obstante a existência de alguma divergência doutri-
nária na matéria.74 O STJ, em decisão emblemática sobre o tema, sob a 

73   A natureza objetiva da responsabilidade estatal é reforçada pelo conteúdo do 
art. 37, § 6.º, da CF/1988 disciplina a matéria: “as pessoas jurídicas de direito público e 
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa”.

74   No sentido de reconhecer a natureza objetiva da responsabilidade estatal tanto 
na ação como omissão, v. STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambien-
tal: as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2011, p. 196.
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relatoria do Min. Herman Benjamin,75 no julgamento do Recurso Especial 
n. 1.071.741/SP, reconheceu a responsabilidade civil solidária e objetiva 
do Estado de São Paulo em decorrência da sua omissão e permissivi-
dade com a ocupação e construções ilegais de particulares em unidade 
de conservação ambiental, no caso: o Parque Estadual de Jacupiranga. 
Na decisão, apontou-se o descumprimento, por parte do Estado, do seu 
poder-dever de controle e fiscalização ambiental, estabelecido, entre ou-
tros comandos normativos, no art. 70, §§ 1.º e 4.º, da Lei 9.605/1998. 
Nas palavras do Min. Herman Benjamin, “a Administração é solidária, 
objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, 
por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever 
de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indire-
tamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o 
seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da 
adoção, contra o agente público relapso ou desidioso, de medidas disci-
plinares, penais, civis e no campo da improbidade administrativa”.

O argumento contrário ao reconhecimento responsabilidade civil so-
lidária entre o ente estatal e atores privados poluidores, como verificado 
no exemplo citado, reside no fato de que, em última instância, “quem” 
arcará com o ônus de eventual responsabilização estatal será a própria 
sociedade. Ocorre que, apesar de tal afirmativa ser, de certo modo, cor-
reta, a responsabilização do Estado, especialmente quando tal implicar 
a reparação de área degradada ou a adoção de medidas protetivas do 
ambiente, terá uma feição de ajustar a conduta do ente estatal ao rol de 
prioridades constitucionais, o que será sempre benéfico para o conjunto 
da sociedade. E, além do mais, sempre haverá a possibilidade de ação 
regressiva em face do agente privado poluidor. No entanto, para não 
fazer recair o ônus da reparação injustamente sobre a própria “vítima” 

75   STJ, REsp 1.071.741/SP, 2.ª T., rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.03.2009.
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do dano ambiental, qual seja, a sociedade, é pertinente o acionamento 
de modo apenas subsidiário do ente estatal em tais situações, ou seja, 
apenas quando não for possível o acionamento direto do agente privado 
causador do dano ambiental, conforme entendimento firmado pelo STJ 
na decisão comentada. A omissão do Estado, ao deixar de fiscalizar de 
forma adequada determinado empreendimento e isso ensejar ou per-
petuar a degradação ecológica, implica omissão ou atuação insuficiente 
no que toca ao exercício do poder de polícia ambiental e, consequente-
mente, descumprimento da competência executiva em matéria ambien-
tal dos entes federativos76. A atuação do Poder Judiciário nesses casos, 
como instância de controle do descumprimento da norma constitucional 
e infraconstitucional pelos entes públicos, revela importante medida de 
governança judicial ecológica.

5.1.6. O caso da dignidade do animal não-humano e da Natureza: a 
atribuição de direitos para além da esfera humana

O STJ, em decisão pioneira e inédita sobre o tema, no julgamento do 
REsp 1.797.175/SP, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, reconheceu 
e atribuiu dignidade e direitos aos animais não-humanos e à Natureza77.  
O desfecho final da decisão não difere substancialmente da jurisprudên-
cia já consolidada anteriormente pelo STJ sobre a matéria, envolvendo 
discussão sobre a guarda – e, cabe frisar, não posse - de animal silvestre. 
No caso, o STJ entendeu por não acolher o pedido do órgão ambiental 
federal (IBAMA) e manter a guarda de um papagaio que vivia há 23 anos 
em cativeiro com a pessoa que o detinha na sua residência, ressalvando 
apenas alguns requisitos a serem cumpridos periodicamente para asse-

76   V. STJ, REsp 604.725/PR, 2.ª T., rel. Min. Castro Meira, j. 21.06.2005.

77  STJ, REsp 1.797.175/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.03.2019.
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gurar o seu bem-estar: “a) visita semestral de veterinário especializado 
em animal silvestre, comprovada documentalmente, para que realize um 
treinamento educativo com a recorrente, ensinando os cuidados neces-
sários e adequados para com a ave; b) fiscalização anual das condições 
do recinto e do animal, com emissão de parecer, cujas observações de-
vem ser implementadas in totum, sob pena de perdimento da guarda – a 
visita técnica deve ser realizada pelo IBAMA local”. 

Mas a fundamentação lançada no voto-relator é paradigmática e pio-
neira no âmbito da jurisprudência do STJ e mesmo da jurisprudência dos 
Tribunais brasileiros de um modo geral. São inúmeras as teses inéditas 
que apareceram na fundamentação da decisão, sendo a mais inovadora 
de todas a atribuição de dignidade e direitos aos animais não-humanos e 
à Natureza. Analisando a fundamentação lançada no voto do Ministro Og 
Fernandes, verificam-se as seguintes teses e argumentos, entre outros: 
1) Reconhecimento da dimensão ecológica do princípio da dignidade da 
pessoa humana, nesse ponto reproduzindo entendimento do próprio 
Ministro também utilizado na fundamentação de decisão anterior pro-
ferida no REsp 667.867/SP 78, o que reforça (o já pacífico) entendimento 
acerca do status de “direito humano” (pela ótica internacional) e de “di-
reito fundamental” (pela ótica constitucional) do direito a viver em um 
meio ambiente sadio e equilibrado (art. 225 da CF/1988); 2) Redimensio-
namento da relação entre ser humano e Natureza a partir de um novo 
marco jurídico biocêntrico, e não mais somente antropocêntrico;  3) Re-
conhecimento da dignidade e valor intrínseco do animal não-humano e 
da Natureza, inclusive, no caso dos animais não-humanos, como mem-
bros de uma mesma comunidade moral partilhada com os seres huma-
nos; 4) Reconhecimento de direitos de titularidade (e, assim, do status 

78  STJ, REsp 667.867/SP, 2ª Turma, el. Min. Og Fernantes, j. 17.10.2018.
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jurídico de sujeitos de direitos) dos animais não-humanos e da Natureza, 

estabelecendo tanto um “diálogo de fontes normativas constitucionais” 

(por exemplo, com a Constituição Equatoriana de 2008, que reconheceu 

expressamente os “Direitos da Natureza ou Pachamama”) quanto um 

“diálogo de Cortes Constitucionais” (por exemplo, com a Corte Constitu-

cional Colombiana, que reconheceu, no ano de 2016, os “direitos do Rio 

Atrato”); 5) Rejeição ao tratamento jurídico-civil dos animais não-huma-

nos como simples “coisas”, apontando para a incongruência entre o regi-

me jurídico dos animais não-humanos no Código Civil de 2002 e na Cons-

tituição (art. 225). De modo complementar, a decisão utiliza a expressão 

“guarda”, evitando, assim, falar em “posse” de animal não-humano, bem 

como faz menção expressa à necessidade de mudança de paradigma no 

sentido de atribuir “direitos fundamentais” aos animais não-humanos na 

mesma passagem; 6) Relação de interdependência entre ser humano e 

Natureza, rejeitando-se a relação de dominação do ser humano sobre os 

“demais seres da coletividade planetária”.

O STJ, ao adotar a atual tendência no sentido do novo paradigma 

jurídico biocêntrico (e mesmo ecocêntrico, ou seja, reconhecendo a dig-

nidade e direitos para além da “comunidade biótica” e, portanto, con-

templando a Natureza como um todo) na fundamentação da decisão 

referida, com voto-relator do Ministro Og Fernandes e acolhida de for-

ma unânime pela 2ª turma, coloca-se na vanguarda (papel, aliás, que 

sempre teve na jurisprudência ambiental) da discussão que tem ganhado 

cada vez mais relevância tanto em sede de direito comparado quanto 

no âmbito internacional (vide a OC 23/2017 da CIDH, já referida ante-

riormente), exercendo verdadeira governança judicial ecológica, notada-

mente num dos momentos políticos mais desafiadores para a proteção 

ecológica no Brasil e no mundo.
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5.2. Supremo Tribunal Federal (STF)

5.2.1. O caso da crueldade contra os animais não-humanos: a tutela 
constitucional do bem-estar, da dignidade e de direitos (?) para além do 
espectro humano

A CF/1988, no seu art. 225, § 1.º, VII, enuncia de forma expressa o de-
ver do estado de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extin-
ção de espécies ou submetam os animais a crueldade”. A norma constitu-
cional sinaliza, em certa medida, a ruptura com a tradição antropocêntrica 
clássica da legislação ambiental e passa a reconhecer o valor intrínseco 
inerente a outras formas de vida não-humanas, protegendo-as, inclusive, 
contra a ação humana. Isso revela que não se está buscando proteger, ao 
menos diretamente e em todos os casos, apenas o ser humano no regime 
constitucional de proteção dos animais. O legislador constituinte, ao pro-
teger a vida e o bem-estar de espécies naturais, transcende uma proteção 
meramente instrumental ou utilitária dos animais não-humanos (e mes-
mo das espécies da fauna e da flora em geral). Pelo contrário, o legislador 
constituinte de 1988 promoveu uma tutela da vida em geral que assume 
nitidamente o regime de um bem jurídico autônomo. Especialmente no 
que diz com a vedação de práticas cruéis contra os animais, a norma cons-
titucional revela de forma clara a sua preocupação com o bem-estar dos 
animais não-humanos e a refutação de uma visão meramente instrumen-
tal da vida animal. A CF/1988 também traz de forma expressa no mesmo 
dispositivo a tutela da função ecológica da flora e da fauna, o que dá a 
dimensão de sistema ou ecossistema ambiental, contemplando a proteção 
da integridade ecológica e da Natureza como um todo.

A vedação de práticas cruéis contra a vida animal tem encontrado 
amparo na jurisprudência do STF, que decidiu, respectiva e reiterada-
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mente, pela inconstitucionalidade de lei estadual que autorizava a prá-
tica da “farra do boi”79 no Estado de Santa Catarina e pela inconstitucio-
nalidade da lei do Estado do Rio de Janeiro que regulamentava a “briga 
de galo”80, entre outros julgados semelhantes.81 A fundamentação cons-
titucional das decisões foi sempre a norma do inciso VII, § 1.º, do art. 
225 citada anteriormente. Mais recentemente, a questão da proteção (e 
dos direitos?) dos animais voltou à pauta do STF no âmbito da ADI 4.983/
CE82, em julgamento que por muito pouco não representou verdadeiro 
retrocesso em relação à jurisprudência já consolidada e referida ante-
riormente a respeito da matéria. Por maioria de votos (6X5), com voto 
de minerva ou de desempate da Ministra Carmen Lúcia, na condição de 
Presidente da nossa Corte Constitucional, o Plenário do STF declarou in-
constitucional a Lei 15.299/2013 do Estado do Ceará, que regulamentava 
a prática da “vaquejada”. A vaquejada consiste, em linhas gerais, em uma 
competição onde uma dupla de vaqueiros, montados em cavalos distin-

79  A “Farra do Boi” é uma manifestação cultural, oriunda das ilhas dos Açores, onde 
um boi é solto pelas ruas da cidade e perseguido por populares até o momento final em 
que é sacrificado. Na decisão, o STF analisou o caso à luz do princípio da proporcionalidade 
e ponderou o direito à manifestação cultural das comunidades catarinenses e a crueldade 
contra os animais inerente à “farra do boi”, vedando a referida prática e protegendo a in-
tegridade física e o bem-estar dos animais. Na decisão do STF sobre a prática da “farra do 
boi” no Estado de Santa Catarina, o Min. Rel. Francisco Rezek, ao reconhecer que tal prática 
é abertamente violenta e cruel para com os animais, estando, portanto, em desacordo 
com a CF/1988, afirmou que “manifestações culturais são as práticas existentes em outras 
partes do país, que também envolvem bois submetidos à farra do público, mas de pano, de 
madeira, de ‘papier maché’; não seres vivos, dotados de sensibilidade e preservados pela 
Constituição da República contra esse gênero de comportamento” (STF, RE 153.531-8-SC, 
2ª T., Rel. Min. Francisco Resek, j. 03.06.1997).

80   STF, Pleno, ADI 1.856-6-RJ, Medida Cautelar, rel. Min. Carlos Veloso, v.u., DJ, 
Seção I, 22.09.2000, p. 69).

81   O STF também enfrentou a questão nos seguintes julgamentos: ADI 2514/SC, Tri-
bunal Pleno, rel. Min. Eros Roberto Grau, j. 29.06.2005; ADI 3776-RN, Tribunal Pleno, rel. 
Min. Cezar Peluzo, j. 14.06.2007; e da ADI 1856/RJ, Tribunal Pleno, rel. Min. Celso de Mello, 
j. 26.05.2011.

82   STF, ADI 4.983/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06.10.2016.
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tos, busca derrubar um touro, puxando-o pelo rabo, de forma a domi-
nar o animal em uma área demarcada. De acordo com entendimento do 
Min. Marco Aurélio, cujo voto-relator foi acompanhado pela maioria dos 
Ministros, comprovou-se inequívoco o maltrato e a intolerável crueldade 
desenvolvida contra os animais, não permitindo assim a prevalência da 
manifestação cultural representada pela vaquejada. O Ministro ressaltou 
ainda no seu voto que laudos técnicos apresentados pela Procuradoria-
-Geral da República demonstraram os prejuízos que a prática causa aos 
animais, como, por exemplo, descolamentos da articulação do rabo, fra-
turas, comprometimento da medula espinhal e dos nervos espinhais.

Acompanhando o voto-relator, o Min. Barroso pontuou que qualquer 
ser vivo com desenvolvimento neurológico e capacidade de desenvolver 
estados mentais pode sofrer, ressaltando que “a proteção dos animais 
contra a crueldade inscrita no capítulo constitucional dedicado ao meio 
ambiente atrai a incidência do denominado princípio da precaução”. A 
decisão final do STF, muito embora tenha praticamente dividido a Corte 
e representado risco real de retrocesso na matéria, acabou por se alinhar 
ao entendimento consolidado pela nossa Corte Constitucional até o mo-
mento (como, por exemplo, na farra do boi, na rinha de galo, etc.), tendo, 
inclusive, o Min. Lewandowski fundamentado seu voto à luz de uma “in-
terpretação biocêntrica” do art. 225 da CF/1988, reportando-se à Carta 
da Terra, a qual o Brasil subscreve e que reconhece entre seus princípios 
que todos os seres vivos são interligados e cada forma de vida tem seu 
direito independente do uso humano.

O STF, não obstante deixar de se posicionar sobre a atribuição de di-
reitos aos animais ou outras formas de vida não-humanas, reconheceu, 
de certa forma, a vida animal não-humana como um fim em si mesmo, 
de modo a superar o antropocentrismo (pelo menos na sua versão mais 
exacerbada) e o racionalismo de inspiração iluminista, admitindo uma 
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dignidade (e, portanto, um valor intrínseco) atribuível à vida não-huma-
na.83 De qualquer sorte, impõe-se sempre a mediação da discussão pelo 
projeto normativo da CF/1988, que nesse particular consignou de forma 
clara a posição preferencial da tutela da fauna, ainda mais em face de 
atividades não imprescindíveis à satisfação de outros bens fundamentais. 
Por fim, evidencia-se a complexidade das questões postas pelo tema ora 
versado e a consequente necessidade de uma postura pautada pela pru-
dência e bom senso. A atuação judicial no sentido de assegurar o bem-
-estar não apenas do ser humano, mas também dos animais, capta, a 
partir da norma do art. 225 da CF/1988, os novos valores ecológicos pre-
gados pelos movimentos de defesa dos direitos dos animais.

5.2.2. O caso da “importação de pneus usados”: em defesa do desen-
volvimento sustentável

O STF foi palco de importante decisão em matéria ambiental envol-
vendo a importação de pneus usados no âmbito da Arguição de Descum-
primento Preceito Fundamental n. 101 (ADPF 101). A Ministra Cármen 
Lúcia, relatora da ação constitucional em questão, em longo voto, deu 
procedência parcial ao pedido formulado,84 entendendo serem consti-
tucionalmente válidas as portarias do Departamento de Operações de 
Comércio Exterior (DECEX) e da Secretaria de Comércio Exterior – (SE-

83  Sobre o tema, v. SARLET, Ingo W. Dignidade da pessoa humana e direitos fun-
damentais na Constituição Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2015, pp. 42-43; e, mais recentemente, juntamente com outros artigos da mesma 
coletânea, SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, Tiago. Algumas notas sobre a dignidade da 
pessoa humana e a dignidade da vida em geral: uma convivência possível e necessária. In: 
MOLINARO, Carlos Alberto; MEDEIROS, Fernanda L. F.; SARLET, Ingo W.; FENSTERSEIFER, 
Tiago (Orgs.) A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: uma 
discussão necessária. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, pp. 175-205.

84   STF, ADPF 101, rel. Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha, j. 24.06.2009.
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CEX), assim como as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambien-
te (CONAMA) que obstaram a importação de pneus usados no Brasil. O 
seu voto foi proferido no sentido da inconstitucionalidade das interpre-
tações, inclusive as judiciais, que, afastando a aplicação daqueles atos, 
permitiam a importação de pneus usados de qualquer espécie, ressalva-
das as importações provenientes dos Países do Mercosul. Na decisão do 
Plenário do STF, reconheceu-se a constitucionalidade da legislação que 
proíbe a importação de pneus usados, na mesma medida em que, na 
via transversa, se entendeu que a importação de pneus usados viola a 
proteção constitucional do ambiente. Vale registrar que tal ação ensejou 
a realização de audiência pública, por sinal, a primeira realizada pelo STF 
em matéria ambiental, a qual contou com a participação de inúmeras en-
tidades, democratizando o debate e permitindo a participação das partes 
interessadas, em sintonia com os direitos ambientais procedimentais e a 
democratização do Poder Judiciário.

Os prejuízos trazidos à saúde pública e à proteção do ambiente pela 
importação de pneus usados foram bem apontados na decisão do STF, 
notadamente em relação ao fato de, além do expressivo passivo ambien-
tal produzido anualmente no Brasil, a importação de milhões de pneus 
usados, sem que o país disponha de processo tecnológico de destina-
ção final ambientalmente segura e eficaz dos resíduos sólidos gerados, 
acaba por ocasionar inestimável degradação ecológica em solo nacional. 
Tal se dá em razão de que os métodos ora adotados não decompõem 
esses resíduos, mas apenas os transformam, por incineração, resultan-
do na emissão de substâncias extremamente tóxicas e mutagênicas, que 
causam severos efeitos negativos à saúde e ao ambiente. Ao ponderar 
os princípios constitucionais envolvidos, a Ministra Cármen Lúcia asse-
verou que “parece inegável a conclusão de que, em nome da garantia 
do pleno emprego – dado essencial e constitucionalmente assegurado 
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–, não está autorizado o descumprimento dos preceitos constitucionais 
fundamentais relativos à saúde e ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. A reforma de pneus há que ser enfrentada pelo Brasil, nos 
termos da legislação vigente, quanto aos pneus que já estão desemba-
raçados no território nacional e que aqui são produzidos e descartados. 
Porém, quando, para o desenvolvimento das atividades de recuperação 
ou reforma de pneus, as empresas preferem importar pneus usados de 
outros Países, importam-se também problemas para o desenvolvimento 
sustentável, porque se deixa de recolher os milhões de pneus usados 
na grande frota nacional e aumenta-se o passivo ambiental, o qual, por 
sua própria condição, é de difícil degradação e armazenamento. (...) O 
argumento dos interessados de que haveria afronta ao princípio da livre 
concorrência e da livre iniciativa por igual não se sustenta, porque, ao 
se ponderarem todos os argumentos expostos, conclui-se que, se fosse 
possível atribuir peso ou valor jurídico a tais princípios relativamente ao 
da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado preponderaria 
a proteção desses, cuja cobertura, de resto, atinge não apenas a atual, 
mas também as futuras gerações”.

A partir da análise da decisão em questão, vislumbra-se o flagrante 
conflito entre a livre-iniciativa e a proteção do ambiente, notadamente 
sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável, inclusive no sentido 
do enfrentamento do passivo ambiental hoje existente. A decisão toma-
da pelo STF está alicerçada no papel constitucional que cumpre ao Es-
tado desempenhar na seara econômica e que, nesse sentido, também 
vincula o Estado-Juiz. O modelo de um Estado Ecológico de Direito por 
nós advogado, longe de ser um Estado “Mínimo”, é um Estado regulador 
da atividade econômica, capaz de dirigi-la e ajustá-la aos valores e prin-
cípios constitucionais, objetivando o desenvolvimento humano e social 
de forma ambientalmente sustentável. O princípio do desenvolvimento 
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sustentável expresso no art. 170, VI,85 da CF/1988, confrontado com o 
direito de propriedade privada e a livre-iniciativa (caput e inciso II do art. 
170), também se presta a desmistificar a perspectiva de um capitalismo 
liberal-individualista em favor da sua leitura à luz dos valores e princípios 
constitucionais socioambientais. Assim, com relação à pedra estruturan-
te do sistema capitalista, ou seja, a propriedade privada, os interesses 
do seu titular devem ajustar-se aos interesses da sociedade e do Estado, 
na esteira das funções social e ecológica que lhe são inerentes. A or-
dem econômica constitucionalizada no art. 170 da CF/1988, com base 
também nos demais fundamentos constitucionais que lhe constituem e 
informam, expressa uma opção pelo que se poderia designar de um capi-
talismo socioambiental (ou economia socioambiental de mercado) capaz 
de compatibilizar a livre-iniciativa, a autonomia privada e a propriedade 
privada com a proteção ambiental e a justiça social, tendo como norte 
normativo, “nada menos” do que a proteção e promoção de uma vida 
humana digna e saudável (e, portanto, com qualidade e segurança am-
biental) para todos os membros da comunidade estatal.

O modelo de Estado de Direito delineado pela CF/1988 aponta para a 
compatibilidade da atividade econômica com o princípio constitucional do 
desenvolvimento  sustentável - e não apenas crescimento -, de modo que 
a “mão invisível” do mercado seja “vigiada” (regulada) necessariamente 
pela “mão visível” do Direito, já que, como salienta Antonio López Pina, em 
prólogo à obra de Peter Häberle, “el mercado no es un fin en si mismo, un 
espacio libre del Derecho extramuros del Estado e de la ética. La economía 
solo tiene servicio al servicio del Hombre, debiendo encontrar en ella su 
lugar no menos la ‘visible hand’ del Derecho Constitucional que la ‘invisible 

85   “Art. 170 (...) VI – a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação.”
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hand’ del mercado”.86 Além da necessidade de uma compreensão integra-
da do regime jurídico dos direitos fundamentais econômicos, sociais, cultu-
rais e ambientais  (DESCA), como resultou expressamente consagrado na 
recente Opinião Consultiva n. 23/2017 da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos87, o entendimento suscitado contempla uma tutela ampla e qua-
lificada da dignidade da pessoa humana, tanto sob a perspectiva individual 
quanto coletiva. A própria noção de sustentabilidade deve ser tomada a 
partir dos eixos econômico, social e ambiental, os quais devem ser conce-
bidos e aplicados de forma isonômica e equilibrada, refutando-se, conso-
ante já alertado, toda e qualquer hierarquização prévia, notadamente pelo 
fato de que é no conjunto que tais dimensões se prestam à promoção de 
uma existência digna, o que, de certo modo, resultou cristalizado de forma 
exemplar na decisão da Corte Constitucional brasileira.

5.2.3. O caso das audiências públicas judiciais em matéria ambiental: 
o protagonismo do STF na abertura democrática do Sistema de Justiça

O STF tem estabelecido um novo paradigma democrático-participati-
vo no âmbito do Sistema de justiça brasileiro, capitaneando (desde 2007) 
a realização de audiências públicas judiciais. O procedimento judicial em 
questão permite a participação das diversas partes interessadas, nota-
damente em questões de grande relevância social, como comumente 
ocorre com as questões ecológicas, já que veiculam o interesse de toda 
a coletividade. Sobre temas que direta ou indiretamente estão relaciona-
dos à proteção ambiental, destacam-se as seguintes audiências públicas 

86  PINA, Antonio López. Prólogo à obra de HÄBERLE, Peter. Libertad, igualdad, frater-
nidad: 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado constitucional. Madrid: Editorial 
Trotta, 1998, p. 15.

87  Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf. 
Acesso em: 20.11.2018.
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já realizadas pela nossa Corte Constitucional: 1) Pesquisas com células-
-tronco embrionárias, em 20 de abril de 2007, referente à ADI 3.51088; 
2) Importação de pneus usados, em 27 de junho de 2008, referente à 
ADPF 10189; 3) Judicialização do direito à saúde, em 27, 28 e 29 de abril 
e 4, 6 e 7 de maio de 2009, referente às SL 47, SL 64, STA 36, STA 185, 
STA 211, STA 278, SS 2.361, SS 2.944, SS 3.345 e SS 3.355; 4) Proibição do 
uso de amianto, em 24 e 31 de agosto de 2012, referente à ADI 3.93790; 
5) Campo Eletromagnético de Linhas de Transmissão de Energia, em 6, 
7 e 8 de março de 2013, referente ao RE 627.18991; 6) Queima da palha 
da cana-de-açúcar, 22 de abril de 2013, referente ao RE 586.22492; e 7) 
Novo Código Florestal, em 18 de abril de 2016, referente às ADI n. 4.901, 
ADI n. 4.902, ADI n. 4.903 e ADI n. 4.937, 93 além da audiência pública 
designada na ADO 60, recebida como ADPF, versando sobre o problema 
das mudanças climáticas, para os dias 21 e 22 de abril de 2020.

A realização de audiências públicas judiciais pelo STF é um exemplo 
paradigmático para o nosso Sistema de Justiça, abrindo importantíssimo 
instrumento de participação pública e também de acesso à informação 
na seara judicial, inclusive em sintonia com o novo regime dos direitos 
ambientais procedimentais consagrado recentemente pela Opinião Con-
sultiva n. 23/2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do 
Acordo de Escazú (2018). A temática ecológica, conforme se pode veri-
ficar dos exemplos trazidos, tem suscitado temas de grande relevância 

88   STF, ADI 3510/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Ayres Britto, j. 29.05.2008.

89   STF, ADPF 101/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Cármin Lúcia, j. 24.06.2009.

90   STF, ADI 3937/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio.

91   STF, RE 627189/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016.

92   STF, RE 586224/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

93  STF, ADI n. 4.901/DF (ADI n. 4.902, ADI n. 4.903 e ADI n. 4.937), Tribunal Pleno, rel. 
Min. Luiz Fux, j. 28.02.2018.
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social e ocupado grande espaço no nosso Poder Judiciário, sendo fun-
damental que a condução de tais ações judiciais permita a participação 
pública na tomada de decisões em sede judicial, em respeito aos direitos 
ambientais procedimentais. Espera-se, por certo, que outras instâncias 
judiciais também se sintam estimuladas a seguir o exemplo do STF e pro-
mover audiências públicas judiciais, especialmente no curso de ações co-
letivas e ações voltadas ao controle concentrado de constitucionalidade 
que versem sobre a temática ecológica, inclusive em vista da renovação 
processual capitaneada pelo Novo Código de Processo Civil (NCPC) de 
201594, amparando, assim, a governança judicial ecológica.

5.2.4. O casoo do amicus curiae (“amigo da Corte”) nas ações am-
bientais e a ampliação do instituto trazida pelo Novo Código de Processo 
Civil de 2015(Lei 13.105/2015)

O instituto jurídico-processual do amicus curiae (ou “amigo da Corte”), 
de modo similar ao que tem ocorrido nas audiências públicas judiciais pro-
movidas pelo STF, também tem tido a sua utilização crescente no plano 

judicial brasileiro, permitindo que um terceiro interessado (por exemplo, 

uma entidade ambientalista ou entidade de cunho acadêmico ou científico) 
intervenha no processo de tomada de decisão judicial, frequentemente, 

94  O Novo Código de Processo Civil enalteceu a figura da audiência pública ao consa-
grar o instituto do incidente de resolução de demandas repetitivas: “Art. 983. O relator ou-
virá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse 
na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de 
documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito 
controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo. § 1.º 
Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir 
depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. (...) Do Julgamento 
dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos (...) Art. 1.038. O relator poderá: I -– so-
licitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na contro-
vérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno; 
II – fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 
conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento”.
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em defesa dos interesses de grupos por ele representados, lançando in-
formações por meio de parecer e sustentação oral sobre a questão jurídi-
ca controvertida. O fundamento legal do instituto é o art. 7.º, § 2.º, da Lei 
9.868/99 (e, mais recentemente, também o art. 138 do NCPC), ao prever 
que: “o relator, considerando a relevância da matéria e a representativida-
de dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado 
o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou 
entidades”. A função da figura do amicus curiae, de acordo com a lição de 
Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero, “é contribuir para a elu-
cidação da questão constitucional por meio de informes e argumentos, fa-
vorecendo a pluralização do debate e a adequada e racional discussão entre 
os membros da Corte, com a consequente legitimação social da decisão”.95

O NCPC inovou de forma significativa na matéria ao consagrar ex-
pressamente o instituto do amicus curiae, possibilitando sua aplicação 
para todo o espectro de ações processuais, não mais restrito, portanto, 
ao plano das ações constitucionais, desde que, é claro, preenchidos os 
requisitos trazidos pelo diploma processual. De acordo com o art. 138 
do NCPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimen-
to das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a 
participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especiali-
zada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de 
sua intimação”. 96 Trata-se de figura sui generis de intervenção processual 

95  SARLET, Ingo W.; MARINONI, Luiz G.; MITIDIERO, Daniel. 5. ed. Curso de direito cons-
titucional. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1110.

96  De modo complementar, regulamenta o art. 138 do NCPC nos seus parágrafos que: 
“§ 1.º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem au-
toriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a 
hipótese do § 3.º. § 2.º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a 
intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3.º O amicus curiae pode recorrer da 
decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas”.

Ir para o índice



199

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

de terceiro trazida pelo NCPC, mas que, pela relevância e repercussão 
social inerente às ações que versam sobre a proteção ecológica, é per-
feitamente aplicável à matéria ambiental (como, por exemplo, em ações 
constitucionais, ações civis públicas ambientais, ações populares, etc.).

O instituto do amicus curiae em ações coletivas ambientais abre im-
portante “fenda” para a participação de atores, em especial de entida-
des ambientalistas e entidades científicas, que podem contribuir para o 
esclarecimento de fatos e informações técnicas, influenciando de forma 
significativa na formação do convencimento do Estado-Juiz (tanto no pri-
meiro grau quanto em instâncias recursais). É notório o conhecimento 
técnico ou expertise de algumas entidades da sociedade civil organizada 
ou mesmo de entidades públicas ou privadas que trabalham nas mais 
diversas áreas ambientais, de modo que a sua abertura propiciada pelo 
instituto do amicus curiae para trazer tal informação – muitas vezes, de 
natureza não jurídica – para a discussão processual travada é importante 
mecanismo de participação no campo processual, reforçando a própria 
legitimidade da decisão judicial a ser tomada posteriormente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Nenhuma bruxaria ou ação inimiga silenciou o renascimento da 
vida nova neste mundo acometido. As pessoas fizerem isso elas pró-
prias” (Rachel Carson).97

A crise ecológica98 que enfrentamos hoje tem, na sua origem, a inter-
venção do ser humano na Natureza, inclusive a ponto de um novo “perío-

97  CARSON, Rachel. Silent spring. Fortieth Anniversary Edition (1962). Boston/New 
York: Mariner Book, 2002, p. 3.

98  HÖSLE, Vittorio. Philosophie der ökologischen Krise. München: C.H.Beck, 1991.
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do geológico” ter sido identificado por tal razão e em nossa homenagem 
(mas não por nossa virtude) denominado de Período Antropoceno99. Tal 
fato, por si só, enseja profunda reflexão a respeito dos rumos civilizató-
rios que percorremos até hoje, bem como da direção que seguiremos 
no futuro, inclusive a ponto de salvaguardarmos a nossa própria existên-
cia no Planeta Terra. Para assegurar a possibilidade de um “futuro” para 
as presentes e futuras gerações, impõe-se a necessidade de mudanças 
significativas nas esferas social, política, econômica, filosófico-ética, ju-
rídica, etc. O Direito Ambiental (e o Direito Constitucional Ambiental ou 
Ecológico) está aí para contribuir com o enfrentamento da crise ecológi-
ca. Servindo-nos da lição de Michel Prieur, o Direito Ambiental assume, 
em alguma medida, a função de um instrumento de luta100 com o pro-
pósito de assegurar condições dignas de vida para as presentes e futu-
ras gerações, cujos interesses (e quiçá direitos?) foram reconhecidos e 
protegidos expressamente no caput do art. 225 da CF/1988, o que exige 
necessariamente a existência de um ambiente equilibrado, saudável e 
seguro. Isso não apenas para a proteção do ser humano, mas também 
para tutelar, inclusive de forma autônoma, no sentido de uma proteção 
não meramente instrumental, as demais formas de vida não-humanas 
e a própria Natureza como um todo, quem sabe até mesmo mediante 
a atribuição de direitos aos animais não-humanos e à Natureza, como, 
aliás, o fez, de forma pioneira e paradigmática no plano constitucional, 
a Constituição Equatoriana de 2008101 e foi reconhecido, mais recente-
mente, como atual tendência jurídica na Opinião Consultiva n. 23/2017 
da Corte Interamericana de Direito Humanos. 

99  V. KERSTEN, Jens. Das Anthropozan-Konzept. Baden-Baden: Nomos, 2014.

100  PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 6.ed. Paris: Dalloz, 2011, p. 8.

101  Discorrendo sobre a “revolução” jurídica trazida pelo reconhecimento dos di-
reitos da “Pachamama” na Constituição Equatoriana de 2008 (e também na legislação bo-
liviana), v. ZAFFARONI, Eugênio Raul. La Pachamama y el humano. Buenos Aires: Ediciones 
Colihue, 2012.
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O Direito Ambiental nasceu, desde a sua gênese, para confrontar o 
status quo civilizatório, desafiando as práticas passadas e atuais da hu-
manidade que nos conduziram aos níveis de poluição e degradação am-
biental vivenciamos hoje (vide, por exemplo, os casos do aquecimento 
global, da perda da biodiversidade e da extinção massiva de espécies e 
da poluição dos oceanos). Tal cenário afronta os valores elementares da 
nossa sociedade e, consequentemente, do nosso sistema jurídico, o qual 
tem por escopo a garantia, proteção e promoção da dignidade humana e 
dos direitos humanos e fundamentais, sem prejuízo do reconhecimento 
de direitos para além da esfera humana. É precisamente a inconformida-
de com tal “estado de coisas”, ou seja, com o desrespeito para com a vida 
em geral e a Natureza, que faz do marco jurídico ecológico, retomando 
as suas raízes sociológicas e filosófico-éticas, um instrumento de luta e 
afirmação da vida na sua dimensão mais ampla possível ante um iminen-
te colapso ambiental102. 

O Sistema de Justiça e, em particular, ao Poder Judiciário cabe, no 
âmbito de suas competências, contribuir para a concretização da consti-
tuição ecológica, operando (também) como guardiões do direito funda-
mental de todos a viver em um ambiente sadio e equilibrado, inclusive, 
quiçá, colaborando para a construção de um novo paradigma jurídico-
-constitucional de matriz ecocêntrica, a ponto de contemplar toda a na-
tureza, biótica e abiótica) como já aventado em recente decisão da nossa 
Corte Constitucional103. Mais do que nunca na história da humanidade, é 
imperativa uma governança judicial ecológica guiada, entre outros, pe-

102  DIAMOND, Jared. Collapse: How Societies Choose to Fail ou Succeed. New York: 
Penguin Books, 2005; e DIAMOND, Jared. The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of 
the Human Animal. New York: Harper Collins Publishers, 1992, especialmente pp. 311 e ss.

103  STF, ADI 4.983/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06.10.2016.
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los princípios da vedação de retrocesso e da progressividade aplicados 
ao regime jurídico ecológico, consagrados expressamente no Acordo de 
Escazú (2018).104 

As decisões colacionadas ao longo do presente texto, por sua vez, 
comprovam de forma consistente a hipótese posta na introdução, me-
diante a demonstração de um amplo  repertório jurisprudencial consoli-
dado tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo 
Tribunal Federal, colocando o Poder Judiciário – sempre provocado pela 
cidadania - como coprotagonista no processo de assegurar a efetivação 
da legislação (constitucional e infraconstitucional) brasileira. 

Para finalizar, é possível afirmar que - pelo menos tendo em conta a 
prática decisória dos Tribunais Superiores ao longo dos últimos anos – 
que o Poder Judiciário, ainda que não possa atuar em substituição aos 
demais atores estatais, designadamente os poderes Legislativo e Execu-
tivo, está contribuindo significativamente para que – e aqui nos valemos 
da preciosa imagem cunhada pelo homenageado – o direito brasileiro 
siga colorido de verde.

104  Art. 3, c.
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A tutela constitucional do  
ambiente no Brasil e em Portugal.  
Análise comparada da conservação  
ambiental em terras privadas:  
reserva particular do patrimônio  
natural e área protegida privada.1

LAVÍNIA SILVEIRA DE MENDONÇA FRAGOSO

a1

1.  INTRODUÇÃO

Ao longo da história da civilização os seres humanos sempre estiveram 
intimamente ligados ao ambiente, com ele interagindo e dele retirando os 
recursos necessários para sua sobrevivência. Tratava-se de uma relação de 
subsistência, sem apresentar riscos à capacidade de regeneração da natureza.

Com o passar do tempo, a humanidade foi evoluindo e desenvolvendo 
técnicas de exploração dos recursos naturais num grau tão sofisticado que 
os bens ambientais encontram-se atualmente ameaçados. O aproveita-

1 Relatório apresentado no Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica, 
como requisito da disciplina Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente, sob a 
regência do Professor Doutor Vasco Pereira da Silva.
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mento excessivo da natureza pelo homem acarretou alterações na biodi-
versidade de todo o planeta. Trata-se de mudanças no ambiente produzi-
das pela ação antrópica e que expõe a risco a manutenção da vida na Terra.

MILARÉ2  destaca que num curto período de tempo os seres huma-
nos estão esgotando patrimônios naturais que levaram milhares de anos 
para se compor, acentuando gravemente o desequilíbrio ecológico em 
nosso planeta. Ressalta a alarmante situação dos bens ambientais não-
-renováveis que, uma vez esgotados na natureza, não voltarão a existir.

A fim de regulamentar as relações humanas e a ordem social foram 
criados os ordenamentos jurídicos que passaram a disciplinar os mais di-
versos aspectos do comportamento humano e da vida em sociedade, po-
rém, a temática ambiental não era objeto de disciplinamento jurídico. Ape-
nas recentemente, com o advento da Revolução Industrial e, sobretudo, a 
partir da década de 70 após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano e com a Declaração de Estocolmo (1972), a proteção da 
natureza entrou na pauta das discussões jurídicas, inicialmente no campo 
do direito internacional e posteriormente inserido no direito interno. GO-
MES3 ressalta que num segundo momento a conscientização ambiental foi 
introduzida tanto no âmbito do Estado quanto de seus cidadãos.

Até bem pouco tempo a natureza era considerada primordialmente sob 
o aspecto econômico e utilitarista, numa visão claramente antropocêntrica, 
como um instrumento essencial para garantir o crescimento e fortalecimen-

to dos Estados através do aproveitamento de seus recursos naturais.

2  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 54.

3 GOMES, Carla Amado. “O ambiente como objeto e os objetos do Direito do 
Ambiente.” In: Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente. Nº 11/12, Jun/Dez, 1999, p. 
43-68, (citação da p. 45).
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SILVA4 destaca que: “A ecologia como problema da comunidade, ou 
como questão política, é uma realidade de nossos dias.” De fato, a preo-
cupação ecológica em si mesma, considerando o valor intrínseco do bem, 
somente veio à tona nas quatro últimas décadas, através da percepção de 
que os recursos naturais são finitos e que sua preservação e uso racional 
são medidas imperiosas para a sobrevivência da espécie humana na Terra.

Consoante leciona SILVA5, as manifestações iniciais relativas à temáti-
ca da proteção ambiental foram caracterizadas pelo radicalismo, caracte-
rística de todos os movimentos sociais nascentes. Em seguida, nos anos 
oitenta e noventa, houve uma ampliação da consciência ecológica e um 
notável desenvolvimento das ciências ambientais, de políticas focadas 
nessa temática e uma considerável produção legislativa ambiental. Acres-
centa o autor que a consciência ecológica se manifesta em dois níveis, 
quais sejam, o da dimensão individual e o da dimensão institucional. O 
primeiro decorre da conscientização dos cidadãos acerca da necessidade 
de preservação ambiental, alçando a defesa do ambiente num problema 
cívico. O segundo configura-se através da proliferação de movimentos 
ambientalistas, de setores específicos do Poder Público para tratar dessa 
temática e do surgimento de vasta produção normativa em matéria am-
biental, tanto no âmbito nacional como em escala internacional.

Diante da tomada de consciência pelos Estados acerca dos problemas 
gerados pelo crescente processo de degradação ambiental e, frente ao 
desafio de se proceder a uma efetiva conservação da natureza, o Direito 

4          SILVA, Vasco Pereira da. “Direito salpicado de azul e verde.” In: MIRANDA, Jorge 
(Coord). Estudos em homenagem ao Professor Doutor Armando Marques Guedes. Coim-
bra: Coimbra, 2004, p. 839-876, (citação da p. 840).

5  SILVA, Vasco Pereira da. Verde cor de direito. Lições de direito do ambiente. 
Coimbra: Almedina, 2005, p. 19-20.
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Ambiental foi se desenvolvendo e fazendo surgir os diplomas legais para 
regular os diversos aspectos da preservação dos bens ambientais, bus-
cando garantir uma boa qualidade de vida para a espécie humana, tanto 
para as presentes como para as futuras gerações.

Oportuno colacionar o conceito de direito do ambiente apresentado 
por MILARÉ6:  “complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a 
sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua sustenta-
bilidade para as presentes e futuras gerações.”

Dessa forma, o Direito do Ambiente estabelece normas capazes de 
coibir condutas que atentem contra a natureza e seus recursos, desem-
penhando o papel de um autêntico instrumento de combate à degrada-
ção ambiental e de protetor da biodiversidade.

Importante enfatizar que o Direito Ambiental não se constitui num 
entrave ao desenvolvimento econômico e à prosperidade e ao progresso 
social, cultural e financeiro dos Estados mas visa estabelecer o regramen-
to jurídico adequado para permitir o crescimento em harmonia com a 
conservação do ambiente. Compartilhamos do entendimento de ANTU-
NES7 quando defende que o Direito do Ambiente não se opõe às ativi-
dades econômicas mas visa conferir sustentabilidade à exploração dos 
recursos naturais, tanto os renováveis como os não-renováveis.

Um ponto que merece destaque para o objetivo desse trabalho é o 
princípio da solidariedade intergeracional, também denominado da equi-
dade intergeracional, constituindo-se em uma obrigação político-jurídica 

6  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 256.

7 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 18ª ed., 2016, p. 1019.
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indeclinável imposta ao Poder Público e às presentes gerações de usar os 
recursos naturais de maneira equilibrada e que permita repassar para as 
futuras gerações o ambiente no estado em que recebeu ou, se possível, 
em condições superavitárias. Trata-se de um princípio de Direito Inter-
nacional Ambiental inserido no princípio 2 da Declaração de Estocolmo 
sobre o Meio Ambiente Humano de 1972 e também expressamente con-
sagrado em 1992 no princípio 3 da Declaração do Rio de Janeiro sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento.

A esse propósito, CANOTILHO8 assim se pronuncia:

O globalismo aponta também para um direito de cidadania am-
biental em termos intergeracionais. Como o património natural 
não foi criado por nenhuma geração e como, dentro de cada 
geração, se deve assegurar igualdade e justiça ambientais, o di-
reito ao ambiente de cada um é também um dever de cidadania 
na defesa do ambiente.

Seguindo a lógica do direito intergeracional ao ambiente também se 
posiciona MIRANDA9:

[…] os direitos fundamentais são, essencialmente, formas de realiza-
ção de interesses das pessoas ou de garantia da dignidade das pes-
soas – das pessoas concretas que hoje vivem. Já quanto ao direito ao 
ambiente, não basta atender a esses interesses; tem de se atender 
igualmente aos interesses das pessoas que hão de vir, a médio e a 
longo prazo, porque a Terra é finita e há recursos não renováveis.

8  CANOTILHO, Joaquim José Gomes. “Estado Constitucional Ecológico e 
Democracia Sustentada.” In: Revista do Centro de Estudo de Direito do Ordenamento, do 
Urbanismo e do Ambiente – CEDOUA. Coimbra, nº 8, Ano IV, 2.01, p.9-16,  (citação da p. 
11 – grifos do autor).

9  MIRANDA, Jorge. “A Constituição e o Direito do Ambiente.” In: AA.VV., Direito 
do Ambiente. Oeiras: INA, 1994, p.353-365, (citação da p. 357).
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Não obstante os consideráveis avanços tecnológicos alcançados pela 
humanidade e embora transcorridos muitos séculos desde o início do 
processo de sua evolução até os dias atuais, dificilmente conseguiremos 
viver independentes do ambiente natural pois continuamos profunda-
mente vinculados à exploração dos recursos da natureza para assegurar 
nossa sobrevivência.

BENJAMIN10 sustenta que a relação de dependência do homem em 
relação à natureza é perene e se revela tanto de forma direta e a curto 
prazo como de maneira indireta e a longo prazo em virtude dos inúmeros 
benefícios que dela são extraídos.

Numa tentativa se alcançar a preservação de espaços territoriais im-
portantes para a biodiversidade e para o equilíbrio ecológico do planeta 
foram surgindo no cenário mundial as áreas protegidas, assumindo di-
versas modalidades de acordo com o local de sua instituição pois, con-
soante MILANO11, as realidades econômicas, sociais, políticas, culturais e 
religiosas variam conforme as peculiaridades de cada Estado:

Assim, considerando-se a situação de cada país e o elenco de 
objetivos de conservação especificamente adotado, também é 
necessário que sejam adotados conjuntos de unidades de con-
servação de distintas categorias de manejo que, devidamente 
ordenados, sejam capazes de alcançar a totalidade dos objetivos 
nacionais de conservação.

10 BENJAMIIN,  Antônio Herman. “O regime brasileiro de Unidades de Conserva-
ção.” In: Revista de Direito Ambiental. São Paulo. V. 6, nº 21, jan/mar. 2001, p. 27-56, 
(citação da p.30).

11 MILANO, Miguel Serediuk. “Unidades de Conservação – Técnica, Lei e Ética 
para a Conservação da Biodiversidade.” In: BENJAMIN, Antônio Herman (Coord). Direito 
Ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 3-41, (citação da p.9)
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De maneira geral, as áreas protegidas inicialmente foram instituídas 
por iniciativa do Poder Público e, posteriormente, com a evolução do 
instituto, passaram a ser inseridas no contexto privado de conservação 
ambiental, o que tem se mostrado extremamente benéfico já que um 
considerável percentual da superfície terrestre é composto por áreas 
particulares bem como pelo fato de facultar ao cidadão a possibilidade 
de participar diretamente no processo de conservação da natureza.

Some-se a isso o fato de que as Unidades de Conservação exigem ele-
vados dispêndios  tanto para sua instituição como para sua manutenção, 
o que onera as finanças do Poder Público, enquanto que nas áreas pro-
tegidas privadas tais despesas são transferidas para o dono do imóvel, 
responsável pela área particular de preservação ambiental.

O presente trabalho tem como objetivo realizar o estudo comparado 
da conservação ambiental em áreas privadas no Brasil e em Portugal atra-
vés de seus respectivos institutos, quais sejam, as Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural, conhecidas pela sigla RPPN, e as Áreas Protegidas 
Privadas, identificadas como APP, desenvolvendo ainda uma breve análise 
comparada da tutela constitucional do ambiente nos dois países inclusive 
no que concerne ao comando imposto pelo legislador constituinte ao Po-
der Público de instituição de áreas protegidas em seus territórios.

Não seria possível analisarmos os espaços particulares destinados 
à conservação ambiental sem tecermos algumas considerações sobre 
as áreas protegidas, seu conceito, objetivos, importância e uma breve 
análise histórica.

Imperioso também situarmos as Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural e as Áreas Protegidas Privadas nos diplomas jurídicos nos quais 
estão previstas e disciplinadas, quais sejam, a Lei nº 9.985/2000, também 
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conhecida como Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação no 
Brasil e o Decreto-Lei nº 142/2008 QUE estabeleceu o Regime Jurídico de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade em Portugal.

A pesquisa realizada, além de identificar problemas e trazer solu-
ções nos regimes jurídicos português e brasileiro em matéria de con-

servação ambiental em espaços privados, visa demonstrar a importân-

cia da participação da sociedade civil no processo de preservação dos 

recursos naturais através da criação de áreas privadas de conservação 
da natureza, contribuindo ativamente na promoção de um meio am-
biente saudável e equilibrado.

2.  DA TUTELA CONSTITUCIONAL DO AMBIENTE

2.1 Um breve panorama histórico

Atualmente verificamos de forma marcante a presença da temática 
relativa à preservação do meio ambiente nas Cartas Magnas dos Estados, 
sendo a matéria abordada tanto do ponto de vista do indivíduo, acarre-
tando-lhe direitos e deveres, como à nível institucional voltada para os 
Estados, enquanto poder político organizado, a quem cabe o dever pro-
mover a conservação ambiental e a gestão racional dos recursos naturais.

Outro não é entendimento da doutrina. VON MÜNCHEN12 afirma que 
a consciência ambiental marcou, com maior ou menor intensidade, as 
Constituições de inúmeros países. Compartilhando a mesma linha de 

12 VON MÜNCH, Ingo. “A protecção do meio ambiente na Constituição.” In: Re-
vista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente. Coimbra: Almedina, n.1, jun. 1994, p. 41-53, 
(citação da p. 45).
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pensamento, BELTRÃO13 ressalta que a constitucionalização do ambiente 
é uma tendência das Cartas Magnas do mundo todo, que passaram a 
disciplinar em seu texto normas de proteção ambiental.

Ao alcançar o nível de bem protegido pelas normas constitucionais, 
a natureza passou a ser considerada enquanto valor autônomo, eviden-

ciando uma clara mudança do paradigma exclusivamente utilitarista que 

imperava até pouco tempo atrás. Trata-se da introdução da visão eco-

cêntrica que se contrapõe à perspectiva antropocêntrica, cuja discussão 

ainda hoje suscita debates calorosos. 

Nesse diapasão, MILARÉ14 destaca que:

Nos regimes constitucionais modernos, como o português (1976), 

o espanhol (1978) e o brasileiro (1988), a proteção do meio am-

biente, embora sem perder seus vínculos originais com a saúde 

humana, ganha identidade própria, porque é mais abrangente e 

compreensiva. Nessa nova perspectiva, o meio ambiente deixa de 

ser considerado um bem jurídico per accidens (casual, por uma 

razão extrínseca) e é elevado à categoria de bem jurídico per se, 

vale dizer, dotado de um valor intrínseco e com autonomia em 

relação a outros bens protegidos pela ordem jurídica, como é o 

caso da saúde humana e de outros bens inerentes à pessoa. 

De fato, a maioria das Cartas Constitucionais promulgadas após dé-

cada de 1970 incorporaram expressamente a defesa do meio ambiente 

em seus textos, como é o caso do Chile (1972), Panamá (1972), Iugoslávia 

13 BELTRÃO, Antônio F.G. Curso de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: MÉTODO, 2009, p. 60.

14  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 162.
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(1974), Grécia (1975), Portugal (1976), Polônia (1976), Argélia (1976), Chi-

na (1978), Espanha (1978), Peru (1980), Brasil (1988) e Argentina (1994)15.

As Constituições mais antigas não possuem em seu texto, de forma 

expressa, normas relativas à conservação da natureza mas nem por isso o 

meio ambiente fica desprotegido pois, consoante MIRANDA16, naquelas 

em que não há a previsão expressa de normas de proteção do ambiente, 

a doutrina e a jurisprudência têm buscado sua efetivação utilizando-se 

de  princípios ou direitos que possibilitem a sua defesa.

Assim, quer seja através de previsão formal inserida nas Cartas Mag-

nas, quer seja através da aplicação de normas previstas na legislação in-

fraconstitucional ou de princípios gerais do direito, a tutela ao ambiente 

se faz presente tanto na ordem jurídica internacional como no âmbito do 

direito interno dos Estados, que têm buscado assegurar-lhe efetividade 

ainda que não conste explicitamente em suas Constituições.

2.2 Da proteção ao Ambiente na Constituição Portuguesa de 1976

Tão somente quatro anos após a Declaração de Estocolmo de 1972, do-

cumento produzido na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am-

biente Humano, a preocupação com o ambiente e com a qualidade de vida 

já se fez presente no texto da Constituição da República Portuguesa de 1976, 

que consagrou o direito ao ambiente expressamente em seu artigo 66º.

15  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 164-166.

16  MIRANDA, Jorge. “Direito ao Ambiente na Constituição.” In: Revista de Direito 
do Ambiente e Ordenamento do Território. Coimbra, n.1, set. 1995, p. 111-116, (citação 
da p. 111).
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GOMES17 considera que a Constituição Portuguesa de 1976, além de 

filiar-se à bandeira ambiental levantada em Estocolmo, serviu como um 

despertar para o Poder Público no sentido de adotar medidas efetivas 

para a proteção da biodiversidade. 

Oportuno ressaltar que não obstante a concretização da inserção do 

direito ao ambiente só tenha se positivado na Constituição Portuguesa 

de 1976, MIRANDA18 faz o registro de que na Constituição de Portugal 

de 1822 foi atribuída às câmaras municipais, em seu art. 223, V, 2ª parte, 

a tarefa de se promover a plantação de árvores nos baldios e na terra 

dos Concelhos. Embora não se trate ainda da proteção e conservação 

ambiental nos termos concebidos na atualidade, possui importância por 

ser o primeiro registro constitucional de um dever do Estado português 

relacionado ao meio ambiente.

Conforme SILVA19, na Constituição Portuguesa a proteção ambiental 

foi tratada sob dupla perspectiva: tarefa estadual e direito fundamental. 

Sob a ótica da dimensão subjetiva, a Constituição prevê expressamente 

17  GOMES, Carla Amado. “Princípios jurídicos ambientais e proteção da floresta: 
considerações assumidamente vagas.” In: Revista do Centro de Estudos de Direito do 
Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente – CEDOUA. Coimbra, nº 17, Ano IX, 1.06, p. 
51- 69, (citação da p. 52).

18 MIRANDA, Jorge. “A Constituição e o Direito do Ambiente.” In: AA.VV., Direito 
do Ambiente. Oeiras: INA, 1994, p.353-365, (citação da p. 354).

19 SILVA, Vasco Pereira da. “Direito salpicado de azul e verde.” In: MIRANDA, Jorge 
(Coord). Estudos em homenagem ao Professor Doutor Armando Marques Guedes. Coim-
bra: Coimbra, 2004, p. 839-876, (citação da p. 852).

 SILVA, Vasco Pereira da. Verde cor de direito. Lições de direito do ambiente. 
Coimbra: Almedina, 2005, p.31, p. 32, p. 63 e p.84.

 SILVA, Vasco Pereira da. “Verdes são também os direitos do homem. (Publicis-
mo, privatismo e associativismo no direito do ambiente).” In: Stvdia Ivridica 40. Colloquia 
- 2. Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, 
1999, p. 127-140, (citação da p. 136-137)
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o direito ao ambiente como direito fundamental no artigo 66º. Por sua 
vez, na dimensão objetiva, constitui-se em tarefa imposta ao Poder Públi-
co promover a defesa da natureza e do ambiente, bem como assegurar 
a efetivação dos direitos ambientais, consoante os comandos previstos 
no artigo 9º, alíneas d) e e). Dessa forma, restou consagrada a proteção 
jurídica subjetiva, como um direito fundamental dos indivíduos ao am-
biente, bem pertencente a todos, e ainda a dimensão objetiva, no senti-
do de que os princípios e valores ambientais representam bens jurídicos 
fundamentais e darão origem a tarefas a serem cumpridas pelo Poder 
Público. A Constituição impôs um dever ao Estado, constante da obriga-
ção de promover a defesa do ambiente e também assegurou o direito a 
um ambiente saudável representando, conforme o autor:

 […] uma clara opção pela defesa do ambiente através da protec-
ção jurídica individual. Pois os direitos fundamentais constituem 
posições substantivas de vantagem dos indivíduos dirigidas, em 
primeira linha, contra o Estado e o poder público e que valem 
também, em segunda linha, perante entidades privadas.

CANOTILHO e MOREIRA20 defendem que o direito ao ambiente na 
Constituição Portuguesa se reveste de uma dupla dimensão, como um 
direito negativo configurando-se como um direito à abstenção, dirigido 
tanto ao Poder Público como aos cidadãos devendo se resguardar da prá-
tica de atos que possam causar danos ambientais e constitui-se também 
como um direito positivo que impõe pró-atividade estatal na promoção 
de ações de proteção à natureza. Prosseguem os autores ressaltando 
que na dimensão de direito positivo, cabe ao Estado o dever de cumprir 

20 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital (Coords.). Constituição da 
República Portuguesa anotada – arts. 1º ao 107º.V. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 
845 e p. 847.
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as obrigações previstas no nº 2 do artigo 66 da Carta Magna de Portugal e 
o não-cumprimento das tarefas estaduais implica omissão inconstitucio-
nal, sujeita ao controle de inconstitucionalidade por omissão.

Através do art. 52º, n.3 da Constituição Portuguesa é prevista a possi-
bilidade de se intentar ação popular, individualmente ou através de asso-
ciações de defesa, para se promover a prevenção, cessação ou a perse-
guição judicial contra a degradação do ambiente e da qualidade de vida.

A conservação do ambiente permeia, ainda, as alíneas m) e n) do arti-
go 81º, ao estabelecer a adoção de uma política nacional de energia com 
preservação dos recursos naturais e do equilíbrio biológico e uma política 
nacional da água compromissada com o aproveitamento, planejamento 
e gestão racional dos recursos hídricos.

No artigo 90º da Constituição Portuguesa, a defesa do ambiente e da 
qualidade de vida do povo português estão nos objetivos dos planos de 
desenvolvimento econômico e social.

No âmbito da política agrícola também se faz presente a gestão racio-
nal dos solos e dos recursos naturais, bem como a manutenção de sua 
capacidade de regeneração, consoante artigo 93º, n.1, alínea d).

O artigo 165º, n.1, na alínea g) estabelece a exclusiva competência da 
Assembleia da República legislar sobre as bases do sistema de proteção 
da natureza, do equilíbrio ecológico e do patrimônio cultural. Dessa for-
ma, apenas a Assembleia da República possui competência para legislar 
quanto à Lei de Bases do Ambiente, sendo as demais concorrenciais.

Após esses breves registros sobre a proteção ambiental nos diversos 
artigos da Constituição Portuguesa, retorna-se agora ao artigo 66º da 
Constituição Portuguesa cujo nº 1 contém a principal previsão na matéria 
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ao assegurar a todos o direito a um ambiente de vida humano, sadio e 
ecologicamente equilibrado e o dever de defendê-lo.

Nas diversas alíneas do nº 2 do artigo 66º da Constituição Portugue-
sa21 foram estabelecidos, no plano ambiental, inúmeros deveres para o 
Estado Português, através de organismos próprios e com o envolvimento 
e a participação dos cidadãos, quais sejam: Prevenir e controlar a po-
luição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; Ordenar e 
promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta 
localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-eco-
nómico e a valorização da paisagem;  Criar e desenvolver reservas e par-
ques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e 
Sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de 
valores culturais de interesse histórico ou artístico; Promover o aprovei-
tamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacida-
de de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio 
da solidariedade entre gerações; Promover, em colaboração com as au-
tarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana, 
designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas histó-
ricas; Promover a integração de objetivos ambientais nas várias políticas 
de âmbito sectorial; Promover a educação ambiental e o respeito pelos 
valores do ambiente; Assegurar que a política fiscal compatibilize desen-
volvimento com protecção do ambiente e qualidade de vida. CANOTILHO 
e MOREIRA22 salientam que a importância de tais incumbências avulta-se 
pela inserção da defesa do ambiente nas tarefas fundamentais do Estado 

previsto no art. 9º, alínea e).

21  Disponível em: https://www.parlamento.pt/Legislacao/PAGINAS/CONSTITUI-
CAOREPUBLICAPORTUGUESA.ASPX  (acesso em junho de 2019).

22 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital (Coords.). Constituição da Re-
pública Portuguesa anotada – arts. 1º ao 107º.V. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 848.
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Dentre as inúmeras obrigações impostas ao Poder Público português 
destacamos a alínea c) onde prevê a criação de reservas e parques natu-
rais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e sítios, de 
modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de valores 
culturais de interesse histórico ou artístico.

Do exame dos comandos constitucionais supracitados, constata-se 
que a Constituição de Portugal de 1976 permeou a temática da proteção 
ambiental em inúmeros dispositivos ao longo de seu texto além de dedi-
car um artigo específico para a normatização das regras de conservação 
da natureza, demonstrando, de forma inequívoca, a relevância atribuída 
à matéria pelo legislador constituinte, prevendo, ainda, de forma expres-
sa, a tarefa de preservar os espaços naturais de maior valor.

2.3 Da proteção ao Ambiente na Constituição Brasileira de 1988

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 constitui um marco no disciplinamento jurídico da proteção am-
biental, a qual pela primeira vez foi inserida no texto constitucional, 
representando uma importante evolução, sobretudo porque as Cartas 
Magnas anteriores não cuidavam desse tema, atestando o descompro-
misso com a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais.

MILARÉ23 intitula de “verde” a Constituição Brasileira de 1988 em virtude 
da inovação, do conteúdo e da concepção sistêmica que inseriu no ordena-
mento jurídico nacional no que concerne à proteção ambiental. Até então, 
nenhuma Carta Magna no Brasil tinha manifestado preocupação com a de-
fesa da natureza, de forma específica e global, posto que sequer consta dos 
textos constitucionais anteriores qualquer referência ao meio ambiente.

23   MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 169-170.
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Compartilhando do mesmo entendimento, FIORILLO24 ressalta a im-
portância da Carta Magna para a salvaguarda dos valores ambientais por 
consagrar de maneira inovadora a proteção de um bem que não se en-
quadra como bem público, nem como privado.

A Constituição Portuguesa de 1976 influenciou o legislador consti-
tuinte brasileiro que, seguindo a técnica legislativa lusitana e ciente da 
necessidade premente da adoção de medidas para assegurar a conser-
vação dos recursos naturais, alçou essa proteção ao mais elevado nível 
do arcabouço legal.

Na Carta Magna do Brasil de 1988, de maneira similar à Portugal, o 
ambiente é tratado em diversos dispositivos ao longo de seu texto além 
de ter sido reservado um capítulo próprio para tratar do meio ambiente, 
numa clara manifestação da importância e do status que o tema passava 
a ocupar no cenário nacional.

Nesse sentido, BELTRÃO25 destaca que a Constituição de 1988 revelou 
a preocupação com a conservação ambiental através de inúmeros pre-
ceitos que visam à proteção da natureza, os quais se encontram tanto de 
forma esparsa em seus diversos artigos como através de um capítulo es-
pecífico disciplinando regras para a garantir a tutela efetiva do ambiente.

A Constituição Brasileira, da mesma forma que a Constituição Portu-
guesa, previu no art. 5º, LXXIII, a possibilidade da defesa do ambiente ser 
exercida pelos cidadãos através da ação popular visando anular ato lesivo 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

24  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 11ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 60.

25   BELTRÃO, Antônio F.G. Curso de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2009, p. 60.
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De maneira similar à Constituição Portuguesa, verifica-se que a proteção 
ambiental  encontra-se entrelaçada à diversas temáticas na Constituição Bra-
sileira, como ocorre no artigo 170, inciso VI, onde a defesa do meio ambien-
te foi considerada como um dos princípios da ordem econômica, do artigo 
173, § 5º, no artigo 174 § 3º, inseridos no Título “Da Ordem Econômica e 
Financeira”, que tratam do desenvolvimento sustentável e da proibição da 
atividade de garimpo caso se configure risco de danos ao ambiente.

No plano da política agrícola e fundiária, assim como em Portugal, 
também se constata na Constituição Brasileira o zelo com o ambiente nas 
previsões dos artigos 184 e 186, inciso II, pois, ao estabelecer regras nes-
te setor, prima pela correta utilização dos recursos naturais disponíveis 
além de inserir a preservação dos recursos ambientais na função social 
da propriedade rural.

No artigo 231 da Constituição Brasileira, que trata dos povos indíge-
nas, novamente a proteção ambiental volta à cena, cabendo aos povos 
indígenas a preservação dos recursos naturais de suas terras, numa de-
monstração de que o dever de proteção do ambiente é imposto a todos 
no território nacional, sem qualquer exceção.

A Carta Magna Brasileira previu no artigo 24, incisos VI a VIII, a com-
petência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar 
sobre florestas, caça, pesca, conservação, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção ao meio ambiente, poluição, proteção ao patrimônio 
histórico, cultural, artístico e paisagístico.

Segundo o artigo 23, incisos VI e VII da Constituição Brasileira, é da 
competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
promover a proteção do meio ambiente, das paisagens naturais, combater 
a poluição em suas diversas fornas e preservar as florestas, a fauna e flora.
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Inspirado no artigo 66 da Constituição de Portugal, o artigo 225 da 
Carta Magna do Brasil preconiza que o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é um direito de todos, sendo um bem de uso comum do 
povo e indispensável a uma vida saudável e com qualidade, ao passo em 
que impõe o dever de preservá-lo tanto ao Estado como à população, 
obrigação esta que se estende para as gerações vindouras.

Através do conteúdo normativo previsto no artigo 225 da Constitui-
ção Brasileira tem-se um comando a ser seguido não apenas pelos cida-
dãos mas também pelo Poder Público.

Da mesma forma que no n.2 do artigo 66 da Carta Magna de Portu-
gal, o §1º do artigo 225 da Constituição Brasileira26 elencou diversas in-
cumbências ao Poder Público, quais sejam: Preservar e restaurar os pro-
cessos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 
e ecossistemas; Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipu-
lação de material genético; Definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegi-
dos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 
que justifiquem sua proteção; 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; Controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qua-
lidade de vida e o meio ambiente; Promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 

26  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui-
cao.htm (acesso em junho de 2019).
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do meio ambiente; Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

DERANI27 alerta que tal propositura constitucional implica obrigações 
para o Estado que deverá envidar esforços visando a concretização do 
postulado de se promover um meio ambiente saudável e equilibrado 
para toda a coletividade.

Dentre as incumbências impostas ao Poder Público pela Constituição 
Brasileira, de forma assemelhada a alínea c) do n. 2 do art. 66 da Constitui-
ção Portuguesa, destacamos o inciso III do §1º do artigo 225 que impõe o 
dever de “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e 
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

A obrigação de estabelecer espaços territoriais sob proteção especial 
imposta pela Constituição Federal ao Poder Público, nas palavras de FER-
REIRA28: “Trata-se, sobretudo, de instrumento para a concretização do 
próprio direito fundamental ao meio ambiente, direito intergeracional de 
usufruto de estados ecológicos essenciais.”

Diante do exame do arcabouço constitucional relativo às áreas de 
proteção, verifica-se que tanto a Constituição Portuguesa, no artigo 66º, 

27  DERANI, Cristiane. “A Estrutura do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – Lei nº 9.985/2000.” In: BENJAMIN, Antônio Herman (Coord.). Direito 
Ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 232-247, (citação da p. 235).

28  FERREIRA, Heline Sivini. “Política Ambiental Constitucional.” In: Direito 
Constitucional Ambiental Brasileiro. CANOTILHO, José Joaquim Gomes, LEITE, José 
Rubens Morato (Orgs.). 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 271-360, (citação da p. 317).
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n. 2, c), quanto a Constituição Brasileira, no art. 225, § 1º, inciso III, con-

sagraram em seu texto a obrigação do Estado de promover a criação de 

áreas protegidas em seu território. Assim, o legislador constituinte dos 

dois Estados atentou para a necessidade de serem adotadas medidas ca-

pazes de proteger o ambiente e a biodiversidade, através da instituição 

de áreas protegidas de conservação da natureza.

O estudo comparado demonstrou que da mesma forma que ocorre 

na Constituição de Portugal de 1976, na Carta Magna do Brasil de 1988, o 

ambiente também é tratado em diversos dispositivos ao longo de seu texto 

além de ter sido reservado um capítulo próprio para tratar da matéria.

Ambos os países têm elevado grau de conscientização ambiental, 

promovendo as medidas necessárias, dentro de suas realidades, para 

garantir, de forma intergeracional, um ambiente em que seus bens e re-

cursos sejam tratados com respeito e sustentabilidade.

3. DAS ÁREAS PROTEGIDAS

3.1 Conceito de áreas de protegidas

Inúmeras são as definições de áreas protegidas apresentadas tanto 

pela doutrina brasileira como pela portuguesa, porém, é consenso entre 

os autores tratar-se de salvaguardar uma determinada extensão terri-

torial rica em biodiversidade, impondo-lhe diversos tipos de restrições 

à presença e atividades humanas, conforme os objetivos específicos a 

serem atingidos através de sua instituição.
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ANTUNES29 conceitua áreas protegidas como aquelas:

[…] que, devido às características especiais que apresentam, de-
vem permanecer preservadas. O grau de conservação é variável, 
considerando-se o tipo de proteção legal específico de cada uma 
das áreas consideradas individualmente e a classificação jurídica 
que tenha sido estabelecida para cada uma delas. A proteção 
pode variar desde a intocabilidade até o uso diário e relativa-
mente intenso. As áreas protegidas são denominadas tecnica-
mente como unidades de conservação.

“Áreas sujeitas a um regime territorial especial que visa garantir e 
melhorar os valores naturais, contidos na área em causa” é a definição de 
CONDESSO30 para espaços naturais protegidos. Prossegue o autor iden-
tificando os elementos que permitem definir uma área protegida, quais 
sejam, territorial ou físico, formal e teleológico. O primeiro está relacio-
nado às condições naturais da região, o segundo concerne a uma prévia 
e indispensável declaração pública a ser emitida pela Administração Pú-
blica e, por fim, o terceiro está relacionado com os objetivos pretendidos 
ao se declarar um espaço territorial protegido.

FADIGAS31 apresenta o seguinte conceito: “As áreas protegidas cons-
tituem espaços destinados a salvaguardar e valorizar expressões da pai-
sagem, biótipos, valores naturais e científicos (faunísticos, botânicos e 
geológicos), arqueológicos, como forma de garantir a manutenção de 
equilíbrios ecológicos e paisagísticos fundamentais.” 

29  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 18ª ed, 2016. 
p.1020, (grifos do autor).

30  CONDESSO, Fernando dos Reis. Direito do Ambiente. Coimbra: Almedina, 
2001, p. 689.

31  FADIGAS, Leonel. Fundamentos Ambientais do Ordenamento do Território e 
da Paisagem. 2ª ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2011, p. 175.
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Por sua vez, PAZ e FARIAS32, ao tratarem da matéria, pronunciam-se 
no sentido de que: “[…] por área protegida deve-se compreender a por-
ção territorial delimitada pelo Poder Público com o intuito de promover 
a proteção do meio ambiente, seja de forma integral ou não, tendo em 
vista a relevância dos atributos ambientais ali contidos.”

A Convenção sobre Diversidade Biológica33, em seu art. 2º, conside-
ra como área protegida: “uma área geograficamente definida que tenha 
sido designada ou regulamentada e gerida para alcançar objetivos espe-
cíficos de conservação.”

LECEY34 sustenta que: “São, portanto, as unidades de conservação es-
paços especialmente protegidos com as características peculiares apon-
tadas pela legislação específica.” Prossegue, afirmando que trata-se de 
uma parcela do ambiente que devido aos seus relevantes atributos rece-
bem especial tutela e são alvos de maior preocupação.

No Brasil, a definição ficou ao encargo da Lei nº 9.985/200035, que 
estipula em art. 2º, inciso I: “[…] entende-se por unidade de conservação: 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas juris-
dicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 

32 PAZ, Ronilson José da; FARIAS, Talden. “Áreas protegidas: Um debate necessário.” 
In: PAZ, Ronilson José da; FARIAS, Talden (Orgs.). Gestão de áreas protegidas: processos e 
casos particulares. Paraíba: Editora Universitária, 2008, p. 13-19, (citação da p. 14).

33 Disponível em: http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documen-
tos/instrumentos/dec21-1993.pdf (acesso em julho de 2019).

34 LECEY, Eladio. “Proteção Penal das Unidades de Conservação.” In: BENJAMIN, An-
tônio Herman (Coord). Direito Ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unida-
des de conservação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 328-347, (citação da p. 328).

35 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm (acesso 
em junho de 2019).
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sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias ade-
quadas de proteção”.

No Direito Português, a definição de áreas protegidas é encontrada 
no artigo 10º, nº 2 do Decreto-Lei nº 142/200836 que as caracteriza como 
sendo “as áreas terrestres e aquáticas interiores e as áreas marinhas em 
que a biodiversidade ou outras ocorrências naturais apresentem, pela 
sua raridade, valor científico, ecológico, social ou cénico, uma relevância 
especial que exija medidas específicas de conservação e gestão, em or-
dem a promover a gestão racional dos recursos naturais e a valorização 
do património natural e cultural, regulamentando as intervenções artifi-
ciais susceptíveis de as degradar.”

3.2 objetivos da criação de áreas protegidas

O surgimento das Áreas Protegidas, regradas pela ordem jurídica, ini-
cialmente buscava salvaguardar grandes espaços territoriais com caracte-
rísticas naturais de considerável beleza da ação devastadora dos seres hu-
manos. Não obstante as primeiras áreas protegidas tenham sido instituídas 
com o objetivo de preservar os encantos das paisagens naturais, ao longo 
do tempo houve ampliação de suas finalidades, como esclarece a doutrina.

Segundo BENJAMIN37, a experiência internacional consagra quatro 
finalidades das Unidades de Conservação, quais sejam, a conservação da 
natureza, o aproveitamento público, a pesquisa científica e o uso econô-
mico sustentável de seus componentes. Acrescenta o autor:

36 Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/454502/details/maximized  
(acesso em junho de 2019).

37  BENJAMIN, Antônio Herman. “O regime brasileiro de Unidades de Conserva-
ção.” In: Revista de Direito Ambiental. São Paulo. V. 6, nº 21, jan/mar. 2001, p. 27-56, 
(citação da p. 39).
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O que se visa com a instituição de uma Unidade de Conservação 
é algo bem mais grandioso e complexo, pois além de resguar-
dar-se paisagens de notável beleza cênica, almeja-se manter 
e restaurar a biodiversidade, proteger espécies ameaçadas de 
extinção, assim como as características relevantes de natureza 
geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleon-
tológica e cultural e os recursos hídricos e edáficos.

MILANO38 faz uma análise que engloba desde os objetivos iniciais das 
primeiras áreas protegidas acompanhando sua evolução até os dias atu-
ais apontando que as áreas protegidas assumiram objetivos outros que 
vão além da preservação das belezas cênicas, para abarcar a  proteção 
dos recursos hídricos, possibilitar o desenvolvimento de pesquisas cien-
tíficas, a preservação dos recursos genéticos, a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais, contribuir para o equilíbrio climático e para a con-
servação in situ da biodiversidade.

A criação de áreas protegidas revelou-se bastante eficaz para os fins 
de se conservar a natureza e a biodiversidade pois, como salienta COS-
TA39, procede-se à delimitação geográfica de áreas de relevante interesse 
ambiental, em que se estabelecem medidas de uso restritivo que assegu-
ram a proteção da fauna e da flora ali existentes.

De fato, ao se instituir um espaço ambiental protegido são fixadas as 
normas e regras quanto ao seu uso a fim de permitir alcançar os objetivos 
almejados para sua preservação. Tal não significa dizer que estão proibidas 

38  MILANO, Miguel Serediuk. “Unidades de Conservação – Técnica, Lei e Ética 
para a Conservação da Biodiversidade.” In: BENJAMIN, Antônio Herman (Coord). Direito 
Ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação.  Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 3-41, (citação da p. 9).

39  COSTA, Paulo Manuel. “A protecção do ambiente: modelos de regulação e ins-
trumentos.” Lisboa: Ed. Autor, 2014. Disponível em: https://repositorioaberto.uab.pt/han-
dle/10400.2/2775 (acesso em novembro de 2018).
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todas as intervenções humanas, pois em algumas modalidades esta não 
apenas é tolerada mas também é incentivada, como é o caso da realização 
de estudos científicos, atividades de recreio, lazer e educação ambiental.

Em virtude das limitações ao seu uso não é raro ocorrer situações 
de conflito entre os propósitos do desenvolvimento econômico e social 
face à necessidade de conservação do ambiente pois para que as áreas 
protegidas logrem êxito em cumprir o seu papel, restrições diversas são 
impostas à população em geral e aos proprietários de terra que tem sua 
autonomia de exploração reduzida, variando conforme a modalidade em 
que a área de proteção foi classificada.

O disciplinamento jurídico das áreas protegidas que definirá os limi-
tes da intervenção humana na área protegida é de extrema importância 
pois várias modalidades permitem a exploração direta de seus recursos 
naturais e uso econômico sustentável de seus componentes enquanto 
outras são bem mais restritivas.

A experiência tem mostrado que, em todo o planeta, a instituição 
de espaços de conservação ambiental se revelou extremamente positiva, 
protegendo os mais diversos biomas e ecossistemas, estabelecendo as 
bases necessárias para sua preservação e disciplinando os diferentes ti-
pos de atividades permitidas e vedadas, de maneira a viabilizar o alcance 
dos propósitos a que se propõe.

3.3 Importância das áreas protegidas

Diante da velocidade galopante do processo de degradação dos re-
cursos naturais torna-se cada vez mais necessária a criação de áreas 
protegidas de conservação ambiental. Tais espaços já são uma realidade 
na maioria dos Estados do globo terrestre que atualmente contam com 

áreas de proteção ambiental em seus territórios.
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A preservação da diversidade genética privilegia a manutenção dos 
seres vivos  “in situ” e para que se consiga alcançar tal objetivo é essen-
cial a instituição de áreas de conservação ambiental onde a fauna e flora 
possam se desenvolver livres de riscos ou ameaças.

Nesse sentido, a Convenção da Biodiversidade40, em seu preâmbu-
lo, declara que: “a exigência fundamental para a conservação da diver-
sidade biológica é a conservação in situ dos ecossistemas e habitats 
naturais, e a manutenção e recuperação de populações viáveis de es-
pécies no seu meio natural.”

Ademais, as áreas de conservação ambiental poderão servir como 
áreas de soltura para animais da fauna silvestre. GODINHO41 destaca a 
importância das áreas protegidas para conservação da biodiversidade, a 
qual que depende diretamente da existência das mesmas:

Uma forma de efetivar a conservação in situ de espécies animais 
selvagens consiste no estabelecimento de um sistema de áreas 
protegidas, mediante a regulamentação dos recursos importan-
tes para a conservação da diversidade biológica, promovendo o 
desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio no entor-
no das áreas protegidas.

Além de assegurar a conservação do ambiente, as áreas protegidas 
são ainda importantes por proporcionar a aproximação do homem com 
a natureza. A acessibilidade pública permite o contato da população atra-

40  Disponível em: http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documen-
tos/instrumentos/dec21-1993.pdf (acesso em julho de 2019).

41  GODINHO, Helena Telino Neves. A tutela jurídica da fauna selvagem terrestre: 
uma abordagem comparada dos ordenamentos português e brasileiro. Curitiba: Juruá, 
2011. p. 40.
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vés da visitação e da prática de atividades de recreação e lazer ao mesmo 
tempo em que desperta nas pessoas o desejo de preservar os bens natu-
rais para os que ainda não nasceram. 

O desenvolvimento das pesquisas científicas é outro ponto que me-
rece destaque, sendo inclusive, sua finalidade primordial em algumas 
modalidades de Unidades de Conservação.

Atualmente verifica-se o crescimento de áreas protegidas em todo o pla-
neta, as quais cobrem cerca de 15% da superfície terrestre, conforme dados 
do World Database on Protected Areas (WDPA)42. O incremento do número 
de áreas de conservação do ambiente no planeta transparece o aumento 
consciência ambiental entre as nações bem como a união de esforços à nível 
internacional para se buscar uma efetiva preservação da natureza.

3.4 Histórico e evolução das áreas protegidas

Embora constem registros de medidas de preservação ambiental em 
determinados espaços territoriais desde a Idade Média, sobretudo na 
Europa, como era o caso da proteção de fauna em determinadas áreas 
a fim de permitir a prática da caça por parte da realeza e da aristocracia 
rural, não havia naquela altura uma consciência ambiental e as medidas 
de preservação a natureza eram desenvolvidas com o fito tão somente 
utilitarista. Assim ocorreu com a proteção da fauna, da flora, da madei-
ra, de frutos e outros produtos úteis para os seres humanos, os quais 
encontravam-se ameaçados pelo uso excessivo e sem regramento.

Até esse momento imperava o caráter utilitarista pois não se consi-
derava o bem ambiental em si mesmo mas sim os proveitos e benefícios 

42  Disponível em http://wdpa.s3.amazonaws.com/WPC2014/protected_planet_
report.pdf (acesso em julho de 2019).
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que poderiam gerar para os seres humanos. Com a evolução dos estudos 

ambientais, evidenciou-se a imprescindibilidade da adoção de medidas 

efetivas para promover a proteção do ambiente como bem por si só.

Nesse contexto, os Estados Unidos, ainda no século XIX, foram os pio-

neiros na instituição de áreas protegidas através da criação do Yellowsto-

ne National Park em 1º de março de 1872, cujo objetivo primordial era a 

conservação de sua beleza cênica.

Ao longo de pouco mais de 140 anos, vários parques nacionais e es-

taduais foram fundados em todo o planeta.

O Brasil, um país com grande extensão territorial, em 1937 criou o Par-

que Nacional de Itatiaia, seguido pelo Parque Nacional de Iguaçu em 1939.

O Parque Nacional Peneda-Gerês foi instituído em Portugal no dia 08 

de maio de 1971, sendo o primeiro e único nesta modalidade no país, 

contando, aproximadamente, com 70.000 hectares, situado desde o pla-

nalto da Mourela ao de Castro Laboreiro.

Ao se falar em áreas protegidas, a maioria das pessoas pensa imedia-

tamente imensas em extensões territoriais isentas da presença humana. 

No entanto, a ocupação do homem sobre a superfície terrestre remonta 

há milhares de anos e não permite que assim seja.

Há que se considerar que a situação dos Estados da Europa é bem 

diferente dos países com grandes dimensões, como é o caso dos Estados 

Unidos e Brasil. Além do espaço territorial mais reduzido, não se pode ol-

vidar de outros fatores como a presença marcante da ocupação humana 

na Europa ao longo dos séculos.
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Assim, a concepção inicial de se proteger grandes extensões territo-

riais para a conservação da fauna, flora e recursos naturais foi adaptada 

à realidade europeia, acrescendo-lhe outros conteúdos, como o disci-

plinamento da presença humana nessas áreas protegidas de forma a 

promover sua convivência harmônica com a natureza, concentrando sua 

atuação no planejamento e gestão.

Nessa linha de raciocínio se pronuncia SILVA43:

Obviamente que na Europa, onde as densidades populacionais 

são bastante superiores, não era possível encontrar áreas que 

possuíssem os requisitos para se considerarem Parques Nacio-

nais à medida dos criados nos Estados Unidos. Na verdade, ex-

ceptuando alguns picos montanhosos nos Alpes e Pirinéus, por 

quase toda a Europa a marca do Homem existe.

O adensamento humano e o uso intensivo do solo no “Velho Mundo” 

ao longo do tempo impactou fortemente seu ambiente natural, fazendo 

surgir uma nova ótica de proteção ambiental mais focada para o desen-

volvimento de políticas públicas que permitam uma relação equilibrada 

entre o indivíduo e as áreas protegidas.

No modelo europeu relativo à delimitação e gestão dos espaços dedi-

cados à conservação ambiental prevalece o disciplinamento da interação 

entre os seres humanos e a natureza, distinguindo-se do modelo america-

no onde são isoladas grandes áreas para fins de conservação da natureza.

43  SILVA, Carlos Pereira da. “Áreas Protegidas em Portugal: Que papel? Conser-
vação versus Desenvolvimento.” In: Revista GeoINova. Nº 2, 2000, p. 27-44, (citação da 
p. 29). Disponível em: http://geoinova.fcsh.unl.pt/revistas/files/n2-2.pdf  (acesso em 
dezembro de 2018).
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Nesse diapasão, é de bom alvitre trazer à baila o pensamento de 

FADIGAS44:

Nas áreas protegidas vivem pessoas e existe actividade eco-
nómica, agrícola, florestal, extractiva, industrial. Nada disto é 
incompatível com as estratégias de conservação da natureza. 
A delimitação e a gestão das áreas protegidas deve, por isso, 
permitir a compatibilização permanente da conservação da na-
tureza e da gestão integrada e sustentável dos recursos com o 
desenvolvimento do território onde se inscrevem.

Os países europeus desenvolveram um modelo próprio de proteção 

ambiental, assumindo contornos característicos de sua realidade, como 

destaca MILANO45:

[...] o modelo brasileiro também não é facilmente comparável 
àqueles adotados pelos secularmente ocupados naturalmente 
explorados e ecologicamente impactados países europeus, nes-
te caso porque neles se trabalha muito mais o planejamento e 
a gestão territoriais que conservação da natureza propriamente 
ditas, uma vez que, de fato, pouco lhes resta a conservar.

Dessa maneira, as peculiaridades de cada Estado devem ser levadas 

em consideração  posto que são determinantes para a escolha adequada 

do sistema de áreas de proteção ambiental a ser adotado, o qual deve 

ser coerente com sua realidade a fim de permitir uma gestão racional 

44  FADIGAS, Leonel. Fundamentos Ambientais do Ordenamento do Território e 
da Paisagem. 2ª ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2011, p. 178.

45  MILANO, Miguel Serediuk. “Unidades de Conservação – Técnica, Lei e Ética 
para a Conservação da Biodiversidade.” In: BENJAMIN, Antônio Herman (Coord). Direito 
Ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação.  Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 3–41, (citação da p. 27).
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dos bens da natureza e sua preservação para atender as demandas das 
gerações presentes e vindouras.

4. REGIME JURÍDICO DAS ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL E EM PORTUGAL

4.1  Do sistema nacional de unidades de conservação

A Constituição Brasileira de 1988 impôs ao Poder Público uma ampla 
gama de obrigações para assegurar a efetiva tutela de proteção ao meio 
ambiente. A Lei federal nº 9.985/200046 entrou no cenário jurídico nacio-
nal para satisfazer ao comando constitucional previsto em seu art. 225.

Na concepção de ANTUNES47, as Unidades de Conservação: “são es-
paços territoriais que, por força de ato do Poder Público, são destinados 
ao estudo e conservação de exemplares da flora e da fauna.” De plano, 
se faz necessário ressaltar que áreas protegidas são mais amplas que uni-
dades de conservação, pois conforme esclarece o autor, englobam estas 
mas não se limitam a elas, fazendo importante distinção nesse sentido:

Com efeito, repita-se, a Constituição Federal expressamente 
reconhece a existência de dois marcos legislativos bastante dis-
tintos no que tange à proteção do meio ambiente. O (i) primei-
ro diz respeito à proteção ambiental genérica e o (ii) segundo 
diz respeito à proteção ambiental de áreas que sejam julgadas 
merecedoras de tutela especial. Leitura atenta do artigo 24 da 

46 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm (acesso 
em janeiro de 2019).

47 ANTUNES, Paulo de Bessa. Áreas protegidas e propriedade constitucional. São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 46.
      ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 
1003 e  p.1012, (grifos do autor).
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Constituição Federal demonstra que o Constituinte originário es-

tabeleceu a obrigação para o legislador ordinário legislar sobre 

(i) florestas e (ii) sobre conservação da natureza.

BENJAMIN48 afirma que embora toda Unidade de Conservação seja 

área protegida, nem todo espaço territorial especialmente protegido é 

Unidade de Conservação pois própria Constituição do Brasil no  §4º do 

art. 225 elenca biomas que recebem tutela especial e não são Unida-

des de Conservação. É o caso da Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, 

a Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira que são 

patrimônio nacional.

A Lei nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) enquadra como áreas protegidas tão 

somente as definidas no seu art. 2º, inciso I, como Unidades de Conser-

vação e enumeradas nos artigos 8º e 14º. Assim, não há que se confundir 

todos os espaços territoriais protegidos com as Unidades de Conserva-

ção. Outros “espaços territoriais especialmente protegidos”, em sen-

tido amplo, como as Áreas de Preservação Permanente e as Áreas de 

Reserva Legal, atualmente são disciplinadas pelo Código Florestal, Lei nº 

12.651/2012, demonstrando que o regime jurídico florestal, que abrange 

de forma genérica todos os ecossistemas e biomas, não se confunde com 

o regime jurídico das unidades de conservação.

48 BENJAMIN, Antônio Herman. “O regime brasileiro de Unidades de Conservação.” In: 
Revista de Direito Ambiental. São Paulo. V. 6, nº 21, jan/mar. 2001, p. 27-56, (citação da p. 38).
 BENJAMIN, Antônio Herman.  “Introdução à Lei do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação.” In: BENJAMIN, Antônio Herman (Coord.). Direito Ambiental 
das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2001, p. 276 – 316, (citação da p. 290)
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Comungando desse entendimento, posiciona-se FERREIRA49: “Assim 
sendo, é possível afirmar que toda unidade de conservação constitui um es-
paço territorial protegido, muito embora a recíproca não seja verdadeira.”

Os pressupostos para a instituição de uma Unidade de Conservação 
estão previstos na Lei nº 9.985/2005 sendo eles a relevância natural, o 
oficialismo, a delimitação territorial, o regime especial de proteção e ad-
ministração e, por fim, o objetivo conservacionista.

A relevância natural refere-se ao sentido ecológico, às funções da fau-
na e da flora do local, a importância da biodiversidade da área protegida, 
não se limitando à beleza cênica ou raridade, não obstante esse poder 
vir a ser um dos fatores que se prestem a embasar a criação de uma Uni-
dade de Conservação.

O oficialismo implica na necessidade de pronunciamento do Poder 
Público declarando formalmente um determinado espaço territorial 
como área protegida. Nos termos da Lei do SNUC, a criação de uma área 
protegida deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, 
exceto no caso de Estação Ecológica e Reserva Biológica.

A delimitação territorial deve ser claramente definida pois toda a 
área circunscrita fica sujeita a um regime especial de proteção e admi-
nistração, ficando cada Unidade de Conservação sujeito ao seu próprio 
regime de fruição.

O objetivo conservacionista visa a proteção da biodiversidade, 
considerando a existência da natureza em si mesma, buscando-se as-

49  FERREIRA, Heline Sivini. “Política Ambiental Constitucional.” In: Direito 
Constitucional Ambiental Brasileiro. CANOTILHO, José Joaquim Gomes, LEITE, José 
Rubens Morato (Orgs.). 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 271-360, (citação da p. 282).
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segurar sua proteção e constitui o elemento central da criação das 
Unidades de Conservação.

O regime de modificabilidade das Unidades de Conservação é bastan-
te rígido pois só poderá haver alteração e supressão através de lei, nos 
termos da Constituição Brasileira e da Lei do SNUC.

ANTUNES50 enfatiza que embora o constituinte tenha imposto à 
Administração a tarefa de demarcar as áreas protegidas não consentiu 
que a mesma tivesse autonomia para alterar ou suprimir esses espaços, 
transferindo tal poder ao legislativo.

Assim, qualquer mudança que tenha impacto negativo na Unidade de 
Conservação requer lei prévia, evitando-se que o próprio Poder Público 
venha a causar danos à Unidade de Conservação já existente. Entende-se 
que tal medida se configura conveniente pois impede que a redução ou 
supressão de áreas protegidas seja feita unilateralmente pela Adminis-
tração cuja chefia muda a cada eleição.

MACHADO51 destaca a importância de tal regramento constitucional:

Não podemos ter a ilusão de que essas unidades de conservação 
da natureza tornaram-se perenes pelo sistema constitucional 
ora introduzido, mas, sendo a alteração e a supressão somente 
através de lei, abre-se tempo e oportunidade para os ambienta-
listas fazerem-se presentes perante os parlamentares.

Diferente é a situação no caso de se tratar de uma ampliação da 
área pois, desde que respeitada a demarcação original, ou se o regime 

50  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 18ª ed, 2016, p. 1004.

51 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7ª ed, São Paulo: 
Malheiros Editores, 1998, p. 73.
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a ser implantado vier a ser mais restritivo, não é exigida lei para tal fim, 

sendo possível a alteração através de ato normativo de mesma hierar-

quia que a instituiu.

Inúmeras obrigações recaíram sobre o Poder Público em virtude do 

preconizado pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

RODRIGUES52 enumera alguns dos deveres do Estado, quais sejam, regula-

mentar a lei, levantar as terras devolutas e identificar áreas para implanta-

ção de Unidades de Conservação, realizar estudos técnicos que justifiquem 

a sua criação, divulgá-los em linguagem acessível, organizar o procedimen-

to de consulta prévia, expedir o ato de criação, elaborar o Plano de Mane-

jo, desapropriar as áreas, na maior parte dos casos, retirar e indenizar ou 

reassentar as populações residentes quando necessário convocar e coor-

denar as atividades dos conselhos administrativos expedir regulamentos, 

autorizar e controlar a visitação pública e a pesquisa científica, fiscalizar as 

áreas e aplicar sanções aos infratores organizar Órgãos Públicos com pes-

soal qualificado para executar todas as suas obrigações, captar recursos na 

sociedade e investi-los adequadamente, dentre outros.

Desta feita, coube aos órgãos públicos relacionados ao meio ambien-

te, tanto na esfera federal, estadual como na municipal, promover uma 

estruturação apta a conseguir cumprir todas as obrigações trazidas pela 

Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, porém, a atual re-

alidade brasileira ainda está muito distante do que seria necessário para 

executar com excelência todos os comandos constitucionais relativos à 

proteção do ambiente.

52  RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 57.
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4.2 Do regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 142/200853, alterado pelo Decreto-Lei 

nº 242/201554, estabeleceu o Regime Jurídico da Conservação da Nature-

za e da Biodiversidade, o qual em seu artigo 5º criou a Rede Fundamental 

de Conservação da Natureza (RFCN), sendo esta composta pelo Sistema 

Nacional de Áreas Classificadas e pelas Áreas de Continuidade.

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas abrange a Rede Nacional 

de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede 

Natura 2000 e pelas outras áreas classificadas ao abrigo de compromis-

sos internacionais assumidos pelo Estado Português.

Por sua vez, as Áreas de Continuidade incluem a Reserva Ecológica 

Nacional (REN), a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e o Domínio Público 

Hídrico (DPH).

Da mesma forma que no Brasil, as áreas protegidas em Portugal po-

dem ser de âmbito nacional, regional ou local, conforme os interesses 

que buscam resguardar. 

Em Portugal, a Rede Nacional de Áreas Protegidas compreende as 

Áreas Protegidas Nacionais e as Áreas Protegidas Privadas que perten-

cem automaticamente à RNAP enquanto que no caso daquelas que são 

de âmbito regional ou local, a integração ou exclusão na RNAP depende 

de avaliação da autoridade nacional.

53 Disponível em https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/454502/details/
normal?l=1 (acesso em janeiro de 2019).

54 Disponível em https://dre.pt/home/-/dre/70693924/details/maximized?p_
auth=CujwoW3f (acesso em janeiro de 2019).
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O disciplinamento adotado é o mesmo no Brasil onde as Unidades de 
Conservação Estaduais e Municipais não integram de imediato ao SNUC, 
ficando sua inclusão sujeita a apreciação do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA).

De acordo com o artigo 11 n. 2 do Decreto-Lei nº 142/2008, em Por-
tugal, as áreas protegidas de âmbito nacional podem adotar as tipologias 
de Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida 
e Monumento Natural. Além dessas, similarmente ao Brasil, em Portugal 
é possível a conservação ambiental em terras particulares através da insti-
tuição de Áreas Protegidas Privadas, que apresentam pontos em comuns e 
outros diametralmente opostos ao modelo brasileiro de Reservas Particu-
lares do Patrimônio Natural, como será analisado mais adiante.

Em Portugal, excetuada a tipologia “parque nacional”, as áreas prote-
gidas de âmbito regional ou local podem adotar qualquer das tipologias 
elencadas no Decreto-Lei nº 142/2008, devendo serem seguidas da de-
signação “regional” ou “local”, conforme seja a modalidade, sendo este 
aspecto mais uma semelhança ao modelo do disciplinamento brasileiro.

Os Parques Nacionais, os Parques Naturais de âmbito nacional e as 
Reservas Naturais e Paisagens Protegidas de âmbito nacional em terras 
lusitanas deverão obrigatoriamente ser contemplados com um programa 
especial sob a incumbência da autoridade nacional. Nos programas es-
peciais serão disciplinadas as atividades permitidas e elencadas as proibi-
das, visando a proteção dos recursos naturais existentes. Tal previsão se 
assemelha aos Planos de Manejo enunciados na Lei do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação.

A relevância dos bens naturais existentes em cada área protegida e 
sua sensibilidade ecológica vão determinar seu regime de proteção, po-
dendo ser total, parcial ou complementar, nos termos do Regime Jurídico 
da Conservação da Natureza e da Biodiversidade.

Ir para o índice



240

4.3 Unidades de proteção integral e de uso sustentável no Brasil

O Brasil, por se tratar de um país de imensa extensão territorial, abri-
ga inúmeros biomas e grande diversidade florística e faunística, motivo 
pelo qual, conforme PADILHA55:

“[…] o SNUC preocupou-se em criar um amplo sistema de unida-
des de conservação, apropriadas para cada relevante aspecto do 
meio ambiente natural presente em determinadas áreas, e que 
justifica sua especial proteção.”

São doze as categorias de Unidades de Conservação previstas na Lei 
nº 9.985/2000, sendo cinco as que compõem o grupo das Unidades de 
Proteção Integral e sete integram as Unidades de Uso Sustentável.

Tal classificação é baseada na possibilidade ou proibição de uso eco-
nômico direto, sendo vedado nas Unidades de Conservação de Proteção 
Integral e permitido nas Unidades de Uso Sustentável.

Os limites mais restritivos impostas nas Unidades de Proteção Inte-
gral se justificam pelo objetivo primordial de preservação da natureza, 
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, estrita-
mente observado o disposto em seu Plano de Manejo.

As Unidades de Uso Sustentável são menos rigorosas no que con-
cerne ao uso de seus recursos naturais pois, conforme MOREIRA56, sua 
gestão é mais flexível em relação às atividades antrópicas. Seu objetivo é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de par-
cela dos seus recursos naturais.

55 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental 
brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2010, p. 351.

56  MOREIRA, Lilian Maria Ferreira Marotta. Proteção jurídica da fauna silvestre 
no Brasil: fundamentação filosófica e deveres constitucionais. Belo Horizonte: Dom Hel-
der Editora, 2015, p. 45.
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FIGUEIREDO57 observa que a subdivisão das Unidades de Conserva-

ção refletem as duas visões existentes no âmbito da defesa ambiental, 

sendo que as de proteção integral identificam-se com o ramo conser-

vacionista enquanto que as de uso sustentável espelham a corrente do 

ideário socioambientalista.

Cinco categorias compõem o rol das Unidades de Proteção Integral, 

sendo elas a Estação Ecológica, a Reserva Biológica, o Parque Nacional, o 

Monumento Natural e o Refúgio de Vida Silvestre.

O grupo das Unidades de Uso Sustentável é formado por sete mo-

dalidades, quais sejam, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de 

Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural.

4.4  Da rede nacional de áreas protegidas em Portugal

O processo de criação de Áreas Protegidas (AP) é regulado pelo De-

creto-lei n.º 142/2008, de 24 de julho. A classificação das AP de âmbito 

nacional pode ser proposta pela autoridade nacional ou por quaisquer 

entidades públicas ou privadas. No caso de AP de âmbito regional ou 

local, a classificação pode ser feita por Municípios ou Associações de 

Municípios, atendendo às condições e termos previstos no artigo 15º 

do citado Decreto-Lei.

57  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. “Sistema Brasileiro de Unidades de 
Conservação da Natureza.” In: AA.VV., Actas das I Jornadas Luso-Brasileiras de Direito do 
Ambiente. Organização ILVDA Instituto Lusíada para o Direito do Ambiente. Amadora: IA 
Instituto do Ambiente - Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2002, p. 
376-390, (citação da p. 382).
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De forma similar ao Brasil, as áreas protegidas portuguesas podem ser 
objeto de dois tipos de delimitação nos seus atos de classificação: zona de 
proteção integral e zona dirigida. As zonas de proteção integral recebem a 
denominação de reservas integrais e visam manter os processos naturais 
num estado dinâmico e evolutivo, sem o desenvolvimento de atividades 
humanas regulares, assemelhando-se aos objetivos das UC de Proteção 
Integral no Brasil. Uma vez demarcadas as reservas integrais ficam as áreas 
em causa sujeitas a expropriação nos termos da lei. Nessas áreas, para que 
sejam realizadas a investigação científica, monitorização ambiental ou visi-
tação é necessária a autorização prévia da autoridade nacional.  

As microreservas ou zonas de proteção dirigida, são demarcadas em 
situações específicas, quando esteja em causa a conservação de uma pe-
quena área isolada de ocupação de uma espécie, ou grupo de espécies, 
ou de um habitat, ou grupo de habitats, muito raros ou ameaçados. Tem 
como objetivo o desenvolvimento de ações de conservação apropriadas 
à preservação ou recuperação do seu estado de conservação favorável, 
designadamente programas de gestão próprios.

A Rede Nacional de Áreas Protegidas portuguesa abarca a seguinte 
classificação: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisa-
gem Protegida e Monumento Natural. É prevista, ainda, a criação de 
áreas protegidas de estatuto privado, designadas “áreas protegidas pri-
vadas” em espaços territoriais de propriedade particular que não esteja 
inserida em outras áreas protegidas.

A metodologia de classificação apresenta aspectos semelhantes no 
Brasil e em Portugal, sendo utilizados enquadramentos em categorias 
que reflitam as características inerentes a cada uma delas e que sejam 
capazes de concretizar o objetivo de uma real proteção das áreas am-
bientais sensíveis em ambos os Estados.
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5. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS PRIVADAS NO BRASIL E 
EM PORTUGAL

5.1 Espaços de proteção ambiental de propriedade privada: um 
novo horizonte na busca de uma efetiva proteção da Natureza

Com a constatação de que as áreas protegidas públicas não são sufi-
cientes para garantir uma proteção integral à biodiversidade do planeta, 
o foco da comunidade conservacionista trasladou-se para a preservação 
ambiental em áreas privadas.

Nessa esteia de entendimento, MORSELLO58 salienta o deslocamento 
das áreas protegidas do âmbito da iniciativa pública para sua constituição 
na seara privada:

As áreas protegidas nascidas a partir da idéia de parque migram 
gradualmente da iniciativa pública para aquela privada, em pra-
ticamente todas as regiões do mundo. Inicialmente, surgiram 
por ação do Estado, com esporádicas exceções. Hoje, assim 
como em várias outras atividades, a sociedade civil, especial-
mente organizada através de ONGs, assume grande parte do 
papel de conservação.

Um dos aspectos a serem considerados é o fato de que grande parte da 
fauna e da flora estão concentrados em áreas pertencentes à particulares e 
muitas espécies só existem de forma endêmica nesses espaços territoriais.

As áreas privadas de conservação do ambiente desenvolvem impor-
tantes funções como a de servir como zona de amortecimento de outras 

58  MORSELLO, Carla. Áreas protegidas públicas e privadas: seleção e manejo. 2ª 
ed. São Paulo: Annablume, 2008, p. 61.
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áreas de conservação ambiental, contribuir para a preservação dos re-

cursos hídricos e para a proteção de animais ameaçados de extinção e 

espécies endêmicas, podendo ser usadas pelos órgãos ambientais como 

área de soltura para animais ameaçados de extinção ou extintos na na-

tureza e que serão reintroduzidos, como é o caso Mutum-de-alagoas, 

espécie que após três décadas vivendo em cativeiro após seu desapare-

cimento nas florestas, será reintroduzido em seu habitat graças a institui-

ção de Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

O papel das áreas privadas de conservação ambiental é de extrema 

relevância no âmbito conservacionista posto que aumentam a conectivi-

dade da paisagem natural, funcionam como corredores ecológicos entre 

grandes unidades de conservação, possibilitam a formação de mosaicos, 

permitindo o fluxo de animais e plantas, atuando como verdadeiras vias 

de passagem para a fauna e flora.

A criação de espaços privados de proteção ambiental diminui a pressão 

da visitação nas áreas públicas de conservação da natureza, pois a deman-

da foi acentuada com a propagação da consciência ambiental na popula-

ção mundial e com a difusão de informações através da educação ambien-

tal, fazendo com que a sociedade se interesse cada vez mais em manter 

em contato com a natureza, sobrecarregando as unidades de conservação.

Fatores econômicos também devem ser sopesados. O custo para o 

governo indenizar todas essas propriedades privadas e transformá-las em 

áreas de preservação de domínio público muitas vezes torna inviável tal 

propósito. Oportuna a ponderação de FIGUEIREDO59: “O custo financeiro 

59  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. Curitiba: 
Arte & Letra, 2008, p. 177.
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para a defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações não 
pode superar os limites da razoabilidade num país sabidamente pobre.”

Em outras situações, embora já existam as áreas protegidas públicas 
constituídas, não raro verifica-se uma série de dificuldades de manutenção 
e custeio por parte do Poder Público. Então, o Governo em vez de se voltar 
para a criação de novas unidades de conservação passa a atuar na busca de 
soluções para garantir sustentabilidade às áreas protegidas já existentes.

O ecoturismo pode ser extremamente útil para auxiliar na manuten-
ção da área protegida posto vir a ser desenvolvido nas propriedades pri-
vadas de conservação ambiental, gerando oportunidade de emprego e 
renda. O importante é que a atividade siga o disposto em seu plano de 
manejo e respeite os objetivos de conservação da biodiversidade, fican-
do resguardada de ações degradadoras, pois se assim não o for, o turis-
mo pode gerar impactos negativos ao ambiente. Para que a visitação com 
objetivos turísticos seja desenvolvida a contento é mister que sejam rea-
lizadas pesquisas a fim de identificar quais as práticas mais adequadas na 
área variando de acordo com a vegetação, solo, clima e demais fatores, 
de forma a minimizar os riscos de danos aos bens naturais.

Na sociedade de consumo atual é marcante a preferência por produtos 
de empresas que desenvolvam suas atividades com responsabilidade am-
biental. Abre-se aí outro viés atrativo pois a criação e manutenção de áreas 
particulares de conservação ambiental por parte iniciativa privada vem ao 
encontro do crescente perfil dos consumidores que optam por adquirir os 
artigos fabricados por empresas compromissadas com a natureza.

Inúmeras são as vantagens da adoção de modelos de proteção am-
biental em sítios privados, as quais somadas às áreas de proteção do am-
biente de domínio público, cobrem uma maior extensão e garantem uma 
proteção mais ampla da natureza.
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5.2 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) X Área Prote-
gida Privada (APP)

5.2.1 Do enquadramento jurídico

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma modalidade 

brasileira de Unidade de Conservação de Uso Sustentável que tem como 

objetivo conservar a diversidade biológica existente em uma área priva-

da. Tal instituto encontra-se previsto no artigo 21 da Lei nº 9.985/2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natu-

reza e atualmente encontra-se disciplinado pelo Decreto nº 5.746/2006.

Antes da criação do regime jurídico das RPPNs surgiram outros insti-

tutos que já buscavam proteção ambiental em áreas particulares porém 

com objetivos mais restritos, como era o caso dos Refúgios Particula-

res para a Proteção dos Animais Nativos disciplinados pela Portaria nº 

327/77, visando promover a proteção e reprodução de animais nativos, 

sobretudo os ameaçados de extinção. Posteriormente, o refúgio deu lu-

gar à Reserva Particular de Fauna e Flora, a qual foi sucedida pela Reserva 

Particular do Patrimônio Natural.

RODRIGUES60 salienta que houve considerável evolução neste institu-

to jurídico pois ampliou-se o leque de proteção anteriormente circunscri-

ta aos elementos da fauna para uma proteção ampla da biodiversidade. 

Destaca que refúgio é mais circunscrito à proteção dos animais enquanto 

que reserva além da fauna, engloba a flora e o ambiente circundante.

60  RODRIGUES, José Eduardo Ramos. “As reservas particulares do patrimônio na-
tural à luz do Decreto 1.922 de 05.06.1996.” In: Revista de Direito Ambiental. São Paulo, 
n.15, jul/set. 1999, p. 133-138, (citação da p. 133).
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No artigo 21º do Decreto-Lei nº 142/2008 que instituiu em Portu-

gal o Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

também é prevista a possibilidade conservação ambiental em espaços 

territoriais privados através do instituto denominado de Área Protegida 

Privada (APP), regulamentado pela Portaria nº 1.181/2009.

As RPPNs e as APPs são valiosos mecanismos de integração da socie-

dade no processo de conservação ambiental e atendem ao chamamento 

constitucional de preservação da natureza, previsto tanto na Carta Mag-

na de Portugal como na do Brasil, através da corresponsabilidade pública 

e privada na proteção ao meio ambiente, com o envolvimento e partici-

pação dos cidadãos, compartilhando entre o Poder Público e particulares 

o dever de conservação da natureza, permitindo a adesão espontânea da 

sociedade civil neste processo.

5.2.2 Dos requisitos legais

No Brasil, para que uma Reserva Particular do Patrimônio Nacional 

venha ser reconhecida pelo órgão ambiental como Unidade de Conser-

vação, a área deve ser rica em biodiversidade. Além disso, são requisitos 

indispensáveis para a instituição de uma RPPN o ato voluntário do pro-

prietário e a aceitação pela Administração Pública.

Não basta a vontade do particular em criar uma RPPN pois não é todo 

espaço territorial que pode ser reconhecido por ato do Estado como uma 

Unidade de Conservação de natureza privada. O proprietário do imóvel 

deve comparecer perante o órgão ambiental competente para apresen-

tar seu requerimento acompanhado da documentação exigida pela le-

gislação, a qual será objeto de análise a fim de se verificar a existência 

de interesse público na criação da RPPN proposta. Trata-se, portanto, de 
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uma situação em que ao ato voluntário unilateral do requerente deve-se 

somar o ato discricionário do Poder Público.

Nos termos da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 
uma vez reconhecida a RPPN pelo órgão competente, o proprietário deve-
rá realizar a averbação de perpetuidade no cartório de registro público de 
imóveis. Caso o proprietário não o faça, poderá o órgão ambiental revogar 
a portaria de reconhecimento da área como Unidade de Conservação pois 
o processo só estará completo com o registro cartorário da perpetuidade.

Da mesma forma que no Brasil, em Portugal somente podem ser ins-
tituídas Áreas Protegidas Privadas em espaços territoriais onde existam 
valores naturais que apresentem pela sua raridade, valor científico, eco-
lógico, social ou cênico, uma relevância especial que exija medidas espe-
cíficas de conservação e gestão.

Também em Portugal caberá ao proprietário das terras apresentar 
o pleito perante o órgão competente, formalizando sua candidatura 
acompanhada dos documentos exigidos, que ficará sujeita à apreciação 
da autoridade nacional.

Tanto no Estado Brasileiro como no Português, a conservação ambiental 
em áreas privadas partem da voluntariedade da iniciativa do proprietário da 
terra e ficam submetidas à análise e admissão pelo órgão competente.

Há que se registrar uma diferença importante nesse aspecto, pois 
enquanto no Brasil apenas o dono do imóvel pode solicitar a criação de 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, em Portugal, a iniciativa para a 
instituição de uma Área Protegida Privada é mais ampla. O pleito pode par-
tir do proprietário ou proprietários dos imóveis da área a abranger, pelo 
titular de outro direito real de gozo desde que autorizado para o efeito 
pelos proprietários dos imóveis a integrar na APP bem como por organiza-
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ções não governamentais de ambiente ou por pessoas coletivas de direito 
privado com as quais o proprietário ou proprietários tenham celebrado um 
acordo destinado à apresentação de um processo de candidatura a APP.

Tal ampliação no rol dos legitimados à candidatura ocorre porque em 
Portugal não há o ônus da perpetuidade como acontece no Brasil, como 
será examinado a seguir, permitindo que outras pessoas ou entidades, 
além do proprietário, proponham a criação de espaços privados de con-
servação ambiental desde que presente sua anuência.

O modelo adotado em Portugal parece ser mais vantajoso posto que 
permite um alargamento das candidaturas e a formação de novas APPs, 
ainda que estas não gozem de perenidade como ocorre com a RPPN, pois 
ainda que possa ser revista e cancelada a inscrição como APP, a área dei-
xará de submeter-se às restrições específicas do regime de conservação 
ambiental em terras privadas porém continuará sujeita à obrigação de pro-
teção do ambiente imposto pelo regime geral de preservação da natureza.

5.2.3  Perpetuidade ou caducidade?

Dentre os três elementos caracterizadores do instituto da RPPN bra-
sileira, quais sejam, domínio privado, voluntariedade e perpetuidade, é 
justamente esse último que diferencia mais fortemente essa unidade 
de conservação não apenas da Área Protegida Privada em Portugal mas 
também de institutos semelhantes no mundo.

No Brasil, para que uma RPPN venha a ser instituída é requisito indis-
pensável a averbação de perpetuidade da área no cartório de registro de 
imóveis. Tal ato gera consequências não apenas para o proprietário mas 
também para seus herdeiros.
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O caráter perpétuo da RPPN implica que ela deve perdurar para sem-
pre, inclusive em caso de morte do proprietário e transmissão do imóvel 
para seus herdeiros, em virtude de ônus instituído livremente pela vontade 
do de cujus. O gravame será transmitido na herança, posto que, como as-
severa VILELA61, não há conflito entre a perpetuidade e o direito sucessó-
rio, tratando-se de obrigação acessória que segue o destino da principal.

Por sua vez, em Portugal, o reconhecimento do espaço territorial 
como Área Protegida Privada se mantém apenas enquanto se mantive-
rem os valores e objetivos de conservação da natureza e da biodiversida-
de que justificaram a sua criação.

O artigo 9º da Portaria nº 1.181/2009 elenca as hipóteses de cadu-
cidade do reconhecimento da Área Protegida Privada, sendo o primeiro 
deles o pedido do proprietário, seguido pelas demais hipóteses: solicitação 
do requerente do pedido de reconhecimento da área protegida privada; 
incumprimento dos pressupostos que determinaram o reconhecimento 
da área protegida privada ou dos termos do protocolo de gestão que, de 
forma objetiva, prejudique de modo significativo a evolução favorável dos 
valores naturais; incumprimento, de modo reiterado, do protocolo de ges-
tão; quando deixarem de se verificar os valores naturais que justificaram 
o reconhecimento como área protegida privada; por violação das normas 
de instrumentos de gestão territorial ou dos planos de ordenamento, de 
gestão e de intervenção de âmbito florestal aplicáveis, ou ainda de regimes 
jurídicos específicos de conservação da natureza e da biodiversidade; por 
falta de acordo do proprietário dos imóveis que integram a área protegida 
privada no caso de alteração da titularidade do direito de propriedade ou 

61  VILELA, Gracielle Carrijo. “RPPN e perpetuidade - Os direitos de terceira geração em 
face da autonomia privada.” In: VILELA, Gracielle Carrijo; RIEVERS, Marina (Orgs.) Direito e meio 
ambiente: reflexões atuais. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 183-195, (citação da p. 189).
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dos direitos reais de gozo ou de cessação do acordo que deu início à cria-
ção da Área Protegida Privada; e por fim, em virtude da não celebração do 
protocolo de gestão com o órgão responsável.

A perpetuidade exigida na legislação do Brasil se apresenta como ele-
mento diferenciador das demais as áreas privadas de conservação am-
biental por serem eternas, sem qualquer possibilidade de reversibilidade 
sendo muitas vezes criticada pela sua rigidez, conforme destaca WIED-
MANN62, que fez um estudo comparado das áreas privadas de conserva-
ção ambiental no mundo e não encontrou paralelo no que concerne ao 
ônus da perpetuidade exigido no Brasil.

Alguns Estados estabelecem um prazo do período de duração da insti-
tuição das áreas de proteção privadas como na França e na Bolívia, onde 
elas são constituídas por um determinado lapso temporal determinado, 
de seis e dez anos, respectivamente, podendo ou não, vir a ser prorroga-
da. Em outros casos, a exemplo de Portugal, já consta a previsão de legal 
das hipóteses em que caduca o reconhecimento da área protegida.

Diante de tal requisito legal imposto no Brasil, VILELA63 defende que a 
instituição de uma RPPN implica em doação da área pelo particular para 
o Poder Público embora mantenha sob sua responsabilidade a obrigação 
de conservar e manter a Unidade de Conservação.

62 WIEDMANN, Sônia Maria Pereira. “Reserva Particular do Patrimônio Natural – 
RPPN – na Lei 9.985/00 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC.” In: BENJAMIN, Antônio Herman (Coord). Direito Ambiental das áreas protegidas: o 
regime jurídico das unidades de conservação.  Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2001, 
p. 400-424, (citação da p. 400).

63  VILELA, Gracielle Carrijo. “RPPN e perpetuidade - Os direitos de terceira 
geração em face da autonomia privada.” In: VILELA, Gracielle Carrijo; RIEVERS, Marina 
(Orgs.) Direito e meio ambiente: reflexões atuais. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 183-
195, (citação da p. 193).
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Discorda-se de tal posição pois o proprietário do imóvel não perde 
seu direito de propriedade ao instituir uma Reserva Natural do Patrimô-
nio Privado, conservando o domínio e seus direitos sobre a terra, sendo 
transmitido, inclusive, para seus herdeiros.

Acrescente-se, ainda, que uma vez criada a Reserva Particular do Patri-
mônio Natural, fica ao encargo de seu proprietário arcar com os gastos de 
sua manutenção e não ao Estado. O dono da área deverá custear as despesas 
para assegurar a conservação dos atributos naturais da RPPN, confeccionar 
e afixar placas nas vias de acesso à Unidade de Conservação, demarcando 
seus limites e fazendo constar o alerta sobre a proibição de desmatamentos, 
queimadas, caça, pesca, apenas, captura de animais e qualquer outra prática 
nociva capaz de alterar a integridade da área protegida.

Outro ponto que demonstra não se tratar de “doação” da área para 
o Estado é o fato de que, diferentemente das Unidades de Conservação 
criadas pelo Poder Público em que fica sob sua responsabilidade a ela-
boração do plano de manejo, este encargo ficará nas mãos do particular 
titular da RPPN. Ademais, não caberá ao Estado, mas sim ao dono do 
imóvel em que a RPPN está inserida, optar ou não pelo desenvolvimento 
das atividades permitidas no seu plano de manejo.

Diferente é a situação de se haver estipulado, a título de compensa-
ção ambiental, a obrigação do particular causador do dano de aquirir e 
doar uma área ao Poder Público para fins de criação de Unidade de Con-
servação. Esclarecedor o posicionamento de AKAOUI64:

64  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. “Reserva Particular do Patrimônio Natural 
– Considerações acerca da possibilidade de sua instituição em áreas públicas e importância 
como medida de compensação por danos causados ao meio ambiente.” In: Revista de 
Direito Ambiental. São Paulo. V. 5, nº18, abr/jun. 2000, p. 198-212, (citação da p. 210).
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Ora, caso a compensação fosse no sentido de se comprometer o de-
gradador a adquirir uma área com atributos ecológicos exuberantes e doá-
-lo ao Estado (e já com sua anuência) para que o mesmo nela instituísse 
uma Unidade de Conservação, a responsabilidade do particular cessaria na 
medida em que se deu integral cumprimento ao acordo, ou seja, doou a 
área ao Poder Público indicado. A partir daí, a implantação e a manutenção 
daquela área especialmente protegida passa a ser do Estado.

A perpetuidade exigida na legislação brasileira é o maior ponto de di-
vergência entre o modelo de conservação ambiental em terras privadas 
no Brasil e em Portugal, já que no primeiro o gravame é perene enquanto 
que no segundo são previstas as situações de caducidade.

O sistema português se afigura como o mais coerente posto que a 
possibilidade de revisão de seu enquadramento como área privada de 
conservação ambiental ensejaria a adesão de um maior número de 
adeptos que deixam de assim proceder no Brasil por receio de que ve-
nham a se arrepender posteriormente e, diante da ausência de previsão 
legal reversibilidade, nada mais possa ser feito.

5.2.4 Da integração das Áreas Privadas de Conservação Ambiental 
às Redes Nacionais de Áreas Protegidas

Em Portugal, uma vez reconhecida a Área Protegida Privada, seus 
terrenos integram a Rede Nacional de Áreas Protegidas e ficam sujeitos 
ao protocolo de gestão que for acordado com a autoridade nacional na 
sequência do seu reconhecimento.

No caso das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a situação 
é bastante similar pois após concluído todo o trâmite processual é rea-
lizada sua inserção no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação.
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Nesse aspecto, a similitude decorre dos procedimentos previstos pe-
los diplomas legais de ambos os Estados que impõem que a autoridade 
administrativa, findo o processo, proceda à integração da área privada de 
conservação ambiental ao registro nacional.

5.2.5 Do plano de manejo e protocolo de gestão

No Brasil, os responsáveis pelas Reservas Particulares do Patrimônio 
Nacional ficam encarregados da elaboração do Plano de Manejo ou de 
Proteção e de Gestão da Unidade de Conservação da RPPN, que deverão 
ser submetidos à análise e aprovação do órgão ambiental, federal ou esta-
dual, conforme o âmbito em que a unidade de conservação esteja inserida.

Caso o proprietário da RPPN entenda necessário, poderá solicitar 
apoio aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Unidade de Con-
servação para prestar orientação técnica e científica para a confecção do 
Plano de Manejo.

De forma semelhante, em Portugal, os titulares das Áreas Protegidas 
Privadas devem celebrar com o Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF) o protocolo de gestão. Caso não seja celebrado 
no prazo legal, dois meses, configura-se uma das hipóteses de caduci-
dade do reconhecimento que estão previstas no artigo 9º da Portaria nº 
1.181/2009.

No protocolo de gestão das Áreas Protegidas Privadas devem cons-
tar as ações relativas à manutenção da biodiversidade e dos serviços dos 
ecossistemas, do patrimônio geológico e a valorização da paisagem, que o 
requerente se compromete a cumprir e também todas as condicionantes 
determinadas para o reconhecimento da área protegida privada, tendo em 
conta os objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade.
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Em ambos os institutos, RPPN e APP, deve ser encaminhado relató-
rio anual para o órgão ambiental responsável pelo acompanhamento da 
área privada de conservação ambiental, a fim de permitir que seja ob-
servado o cumprimento do plano de manejo ou do protocolo de gestão.

Tal medida se reputa muito importante para um efetivo acompanha-
mento por parte do Poder Público das áreas privadas de conservação 
ambiental, aferindo-se se suas atividades estão em consonância com o 
fim a que se prestam.

5.2.6 Do monitoramento e fiscalização

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) deve 
avaliar de forma periódica o cumprimento dos pressupostos de criação da 
Áreas Protegida Privada e, caso não estejam sendo devidamente seguidos, 
pode haver a caducidade do reconhecimento da área protegida privada.

As atividades desenvolvidas nas Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural também são acompanhadas pelo órgão ambiental responsável pelo 
seu reconhecimento, o qual procederá à verificação da conservação dos atri-
butos naturais de relevância para a biodiversidade bem como se os objetivos 
estão sendo atingidos conforme o previsto no seu plano de manejo.

Se forem constatadas irregularidades ou danos na RPPNs, o órgão 
ambiental deverá notificar seu representante legal, ficando este sujeito à 
responsabilização administrativa, civil e penal.

5.2.7 Da exploração das áreas privadas de conservação

Em Portugal, o próprio ato de reconhecimento das Áreas Protegidas 
Privadas pode interditar ou condicionar a autorização da autoridade nacio-
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nal no interior da área protegida, as ações, atos e atividades de iniciativa 

particular que possam vir a prejudicar a biodiversidade, o patrimônio geo-

lógico ou outras características da área protegida, salvo tratando-se de uma 

ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante inte-

resse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos membros do 

Governo responsáveis pela área do ambiente e em razão da matéria.

No Brasil, a exploração da Reserva Particular do Patrimônio Natural 

é bastante limitada pois são admitidas apenas a realização de pesqui-

sa científica e a visitação da área, com objetivos turísticos, recreativos e 

educacionais, conforme disciplinado em seu plano de manejo, a fim de 

não comprometer o equilíbrio ecológico das espécies ali existentes.

Na redação original da Lei nº 9.985/2000 havia a previsão da per-

missão de atividades de extrativismo nas Reservas Particulares do Pa-

trimônio Natural, o qual foi vetado pelo Presidente da República, tendo 

permanecido tão somente a possibilidade de pesquisas científicas e a vi-

sitação, com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Desta feita, 

conforme salienta  WIEDMANN65:

Criou-se, aqui, uma anomalia legislativa, pois embora integrante, origi-

nalmente, do grupo de uso sustentável, por permitir uma atividade extrati-

vista, a sua exclusão a tipifica, indubitavelmente, como de proteção integral, 

pois permitem-se apenas, nessas áreas, atividades típicas de preservação.

65  WIEDMANN, Sônia Maria Pereira. “Reserva Particular do Patrimônio Natural 
– RPPN – na Lei 9.985/00 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC.” In: BENJAMIN, Antônio Herman (Coord). Direito Ambiental das áreas protegidas: o 
regime jurídico das unidades de conservação.  Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2001, 
p. 400-424, (citação da p. 414).
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É pacífico na doutrina que embora as RPPNs sejam formalmente clas-

sificadas como Unidades de Conservação de uso sustentável, na prática 

se equiparam as de proteção integral posto que não são admitidas ativi-

dades de extração de recursos naturais, em virtude do veto presidencial 

ao inciso que permitia tal atividade.

RODRIGUES66 também comunga desse entendimento:

Daí podermos afirmar que a classificação das RPPNs como Unida-
des de Conservação de Uso Sustentável afigura-se incorreta. […] 
Ora, a lei permite nas RPPNs tão-somente o exercício de ativida-
des de pesquisa científica e de visitação com objetivos turísticos, 
recreativos e educacionais, conforme dispuser em regulamento 
(art. 21, §2º, I e II). Tais atividades, que não correspondem à ex-
ploração sustentável dos recursos ambientais, coadunam-se, isto 
sim, com o que a lei chama de uso indireto. […] Portanto as RPPNs 
são Unidades de Conservação de Proteção Integral. Tal equívoco 
resultou, na verdade, do veto ao inc. III do referido art. 21 que 
previa a possibilidade de extração de recursos naturais, exceto 
madeira, desde que não colocasse em risco as espécies ou ecos-
sistemas que justificaram a criação da Unidade.

Tal situação ocorre porque após os vetos presidenciais não é mais pos-

sível alterar a estrutura da lei ainda que surjam situações como a que aqui 

se apresenta. No entanto, não se pode olvidar que o critério determinan-

te da categoria da área de conservação reside nas atividades permitidas no 

interior das áreas protegidas, razão pela qual não há dissonância entre os 

doutrinadores em apontar a natureza jurídica de unidade de conservação de 

proteção integral às Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

66  RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 186, (grifos do autor).
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Diferentemente do Brasil onde as atividades permitidas na RPPN já 

são previamente fixadas, sendo vedadas todas as demais, em Portugal, 

há um maior espaço para a discricionariedade do Poder Público já que 

serão analisadas as características de cada APP e fixadas as restrições que 

recairão sobre a mesma.

O estabelecimento dos limites pela administração pública levando 

em consideração as peculiaridades de cada área apresenta a vantagem 

de não engessar previamente o rol das atividades que serão permitidas 

ou proibidas pois será examinado individualmente o caso em concreto de 

forma a permitir uma escolha adequada à realidade de cada área particu-

lar de conservação da natureza.

5.2.8 Da extensão territorial

A legislação não exige tamanho mínimo nem máximo para a institui-

ção de Áreas Protegidas Privadas tampouco para as Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural.

Assim, tanto em Portugal quanto no Brasil, podem existir áreas de 

conservação ambiental privadas de grande extensão territorial ao lado 

de outras com espaço reduzido pois o que realmente deve ser considera-

do é sua relevância para a conservação da biodiversidade.

Procederam bem os legisladores portugueses e brasileiros já que é 

a significância da fauna e da flora que se encontram inseridas na área 

particular de preservação ambiental que justifica sua instituição e não 

seria interessante a estipulação de um número de hectares para tal fim.
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5.2.9 Da participação popular

Não há previsão expressa de participação popular durante o proces-
so de criação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural e nem da 
Áreas Protegidas Privadas.

Na maioria das vezes a população que vive no interior da futura reser-
va ambiental ou mesmo em seu entorno ficam excluídas do procedimen-
to de instituição da área privada de conservação ambiental e, em alguns 
casos, só tomam conhecimento quando a mesma já foi constituída.

Seria de bom alvitre a participação das populações diretamente atin-
gidas pela instituição do regime jurídico mais restritivo inerente às áreas 
privadas de conservação ambiental pois será necessário o desenvolvi-
mento de políticas públicas que venham a auxiliar na manutenção dessas 
famílias que, em não raras situações, extraíam da natureza seu sustento, 
sendo conveniente que as mesmas sejam ouvidas e com elas debatidas 
as alternativas possíveis, o que aumentaria as chances de êxito na esco-
lha do direcionamento a ser seguido.

Nesse contexto, muito pertinente a consideração de FADIGAS67:

A conservação da natureza comporta custos directos e indirec-
tos, uns económicos e outros sociais. Em muitos casos implica 
alterações na utilização dos recursos do território e de uso do 
solo, as quais podem interferir com os rendimentos das popu-
lações instaladas nas áreas protegidas. Saber como se compen-
sam as perdas de rendimento a eles associados é uma tarefa da 
qual depende o sucesso das políticas, estratégias e acções de 
conservação da natureza. 

67 FADIGAS, Leonel. Fundamentos Ambientais do Ordenamento do Território e 
da Paisagem. 2ª ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2011, p. 180.
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Situações de conflito podem surgir entre o proprietário da área e os 

habitantes da região já que muitas vezes, sobretudo no Brasil, a popu-

lação local sequer tem conhecimento do que significa uma Unidade de 

Conservação, sendo indispensável aliar a conservação ambiental ao pro-

cesso de inclusão social.

O trabalho de educação ambiental e projetos voltados para a comu-

nidade diretamente impactada tem revelado-se proveitoso nas RPPNs, 

onde o nível de escolaridade é significativamente inferior ao de Portugal.

MACHADO68 se pronuncia no sentido de que entre a RPPN e as áreas 

do entorno as atividades devem ser desenvolvidas de maneira harmôni-

ca pois “[...] o meio ambiente não se administra contra os vizinhos ou em 

dissonância com seus anseios e suas necessidades.”

A comunidade local pode ser capacitada para desempenhar funções 

na própria área privada de conservação ambiental através da produção 

do artesanato, comercialização de produtos regionais, auxiliar na prática 

do ecoturismo, dentre outras atividades que podem se configurar como 

uma alternativa viável para garantir o sustento das famílias.

Dessa forma, Estado, proprietário da área privada de conservação 

ambiental e comunidade local devem interagir no sentido de se buscar o 

melhor modelo de gestão considerando as peculiaridades da região e as 

alternativas de subsistência para os moradores.

68  MACHADO, Paulo Affonso Leme. “Áreas Protegidas: a Lei nº 9.985/2000.” In: 
BENJAMIN, Antônio Herman (Coord). Direito Ambiental das áreas protegidas: o regime 
jurídico das unidades de conservação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 248-
275, (citação da p. 259).
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5.2.10 Da criação de áreas privadas de conservação da natureza 
através da compensação ambiental

No Brasil, tem adquirido bastante destaque a criação de área privada 
de conservação da natureza como medida de compensação ambiental 
nos casos de dano ambiental em que não é possível o retorno da situação 
ao status quo ante.

Uma vez concretizado o dano ambiental, deverá prevalecer sempre a 
reparação específica sobre a opção da indenização em dinheiro. Caso reste 
configurada a irreversibilidade do dano, não havendo meios técnicos que 
permitam retornar o ambiente ao estado anterior, se afigura plenamente 
cabível a compensação dos danos ambientais, que pode se efetivar através 
da instituição de uma área privada de conservação ambiental.

A doutrina brasileira tem admitido de forma pacífica a adoção da 
compensação como forma de reparação do dano, prática que vem sendo 
adotada pelo Ministério Público através tanto de Termo de Ajustamento 
de Conduta firmado em sede extrajudicial como através de acordo judi-
cial devidamente homologado, caso no curso de um processo já instau-
rado o infrator manifeste interesse em sua instituição e haja a anuência 
por parte do órgão ambiental.

Oportuno colacionar o pensamento de AKAOUI69:

Entretanto, poucas formas de compensação se nos afiguram 
como mais eficientes que o comprometimento por parte do 

69  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. “Reserva Particular do Patrimônio Natural 
– Considerações acerca da possibilidade de sua instituição em áreas públicas e importância 
como medida de compensação por danos causados ao meio ambiente.” In: Revista de Di-
reito Ambiental. São Paulo. V. 5, nº18, abr/jun. 2000, p. 198-212, (citação da p. 210-211).
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degradador em instituir a seu custo uma Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN, pois, tanto os gastos relativos à com-
pra da área ou destinação de área própria como reserva, como 
os deveres de manutenção da mesma estará a encargo do po-
luidor, desonerando o Estado de manter mais uma Unidade de 
Conservação, em que pese os atributos existentes naquela área 
fossem suficientes a ensejar a participação estatal.[…] Não te-
mos dúvida, portanto, de que a instituição de Reserva Particular 
do Patrimônio Natural como forma de compensação por danos 
parcial ou totalmente irreversíveis causados ao meio ambiente é 
forma eficaz de reparação do meio ambiente.

De fato, no Brasil, tem sido proveitosa a utilização da compensação 
ambiental para a ampliação das áreas privadas de conservação da natu-
reza pois, sua imensa extensão territorial  possibilita a ampliação dessas 
áreas inclusive através da incidência desse mecanismo.

Em Portugal, a lógica das áreas de proteção ambiental é diferente 
do sistema americano pois segue o modelo europeu, logo, a prioridade 
lusitana não é a de ampliação das Áreas Privadas de Proteção em virtude 
dos elementos analisados no tópico 3.4 bem como porque o território 
português já é objeto de preservação ambiental tanto pelo regime geral 
de proteção da natureza bem como pelo regime especial sobre as áreas 
protegidas através da Rede Fundamental de Conservação da Natureza, 
cujas restrições são mais gravosas.

 Ao analisar a eficácia das sanções na esfera ambiental, SILVA70 sus-
tenta que as sanções alternativas parecem ser mais adequadas do que 

70          SILVA, Vasco Pereira da. “Breve nota sobre o direito sancionatório do ambiente.” 
In: PALMA, Maria Fernanda; DIAS, Augusto Silva; MENDES, Paulo de Souza (Coord). Direito 
sancionatório das autoridades reguladoras. Coimbra: Coimbra Editora, 200, p. 271-296, 
(citação da p. 280).
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as sanções-regras. Assim, seria possível considerar a viabilidade da com-
pensação através da aplicação do artigo 20º-A da Lei-Quadro das Contra-
-Ordenações Ambientais, Lei nº 50/2006, onde é prevista a hipótese da 
autoridade administrativa suspender, total ou parcialmente, o emprego 
da coima e promover a incidência de uma sanção acessória, a qual pode-
ria consistir na instituição de uma APP que, por ser de natureza ecológica, 
seria mais eficaz do que o simples pagamento da coima.

5.2.11 Dos benefícios e incentivos fiscais

No Brasil, benefícios e incentivos fiscais são concedidos pelo governo 
a fim de estimular que os proprietários de terras de significativo interes-
se ecológico engajem-se no processo de proteção ambiental através da 
criação de áreas privadas de conservação.

A legislação brasileira prevê que uma vez instituída a RPPN, deixa de 
incidir sobre a área preservada o Imposto Territorial Rural (ITR). A área 
também não poderá ser desapropriada para fins de reforma agrária já 
que cumpre sua função social através da conservação do ambiente. Os 
titulares dessa modalidade de Unidade de Conservação têm preferência 
na análise de pedidos de concessão de crédito agrícola junto às institui-
ções oficiais de crédito para projetos a serem implementados em pro-
priedades que contiverem RPPN em seus perímetros. Além disso terão 
prioridade na análise de projetos pelo Fundo Nacional de Meio Ambien-
te (FNMA) e poderão ser contemplados com recursos provenientes do 
FNMA como também de ONGs para desenvolver as atividades que são 
permitidas pela legislação e previstas em seu plano de manejo.

Outros benefícios podem, ainda, ser enumerados como o reconheci-
mento social do compromisso ambiental do proprietário da área privada 
de conservação da natureza, a aproximação com os órgãos ambientais e 
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com as instituições de pesquisa científica, que poderão, inclusive, colabo-
rar no gerenciamento e monitoramento da Unidade de Conservação.  O 
desenvolvimento do turismo ecológico também se apresenta como uma 
oportunidade de negócio para o proprietário da RPPN. A criação de uma 
área particular de preservação ambiental diminui os riscos de invasões e 
ocupações por movimentos sociais pois o imóvel estará cumprindo sua 
função social. Além disso, a preservação da fauna e flora, sobretudo das 
matas ciliares são extremamente relevantes pois implicam na proteção 
dos recursos hídricos. Nos Estados em que há o ICMS Ecológico, pode 
haver o repasse de parte dele para os proprietários de RPPN’s.

WIEDMANN71 afirma que embora os estímulos fiscais sejam atrativos, é 
o intuito de preservação da natureza que realmente move os proprietários 
de terra à criarem RPPNs. A satisfação pessoal do instituidor de uma RRPN 
em contribuir para um planeta melhor para as presentes e futuras gerações 
soma-se às motivações econômicas fazendo com que no Brasil a conserva-
ção ambiental em terras privadas tenha crescido bastante nos últimos anos.

Em Portugal, os instituidores de APP são movidos exclusivamente 
pela consciência e compromisso ambiental priorizando a conservação da 
natureza por si, independentemente de qualquer incentivo, sobretudo 
fiscal, a ser revertido em seu benefício.

Não há previsão de incentivos fiscais para os instituidores das Áreas 
Protegidas Privadas em Portugal posto que seria inadmissível dentro dos 
princípios do Estado de Democrático de Direito. Seguindo a lógica da tri-

71  WIEDMANN, Sônia Maria Pereira. “Reserva Particular do Patrimônio Natural 
– RPPN – na Lei 9.985/00 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC.” In: BENJAMIN, Antônio Herman (Coord). Direito Ambiental das áreas protegidas: o 
regime jurídico das unidades de conservação. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2001, 
p. 400-424. (citação da p. 415).
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butação, no Estado Português, ninguém pode ser dispensado de pagar 

tributos bem como tal possibilidade poderia impactar os cofres públicos 

gerando uma situação de deficit fiscal posto que suas terras são produti-

vas, exploradas e importantes para as finanças do país.

Embora seja extensa a lista de vantagens na constituição de uma 

RPPN, na prática apenas a isenção do ITR está sendo regularmente cum-

prida no Brasil. No entanto, cumpre ressaltar que os valores do ITR não 

são altos e não recaem sobre a área total de imóvel mas tão somente 

sobre a extensão territorial da Unidade de Conservação nele instituída, 

assim, não representa um grande estímulo ou mesmo o fator determi-

nante na generalidade dos casos de criação de RPPN.

Na conjuntura atual, a vontade do proprietário em preservar a bio-

diversidade de uma área de sua propriedade representa, na maioria das 

situações, o elemento decisivo na criação de RPPNs.

O sistema brasileiro tem produzido bons resultados posto que é cres-

cente a participação de particulares comprometidos com a preservação 

da natureza em áreas de sua propriedade, reservando parte delas para 

a instituição de RPPN bem como desenvolvendo projetos de pesquisa 

científica e educação ambiental.

5.2.12 – Papel das ONGs nas áreas privadas de conservação ambiental

As Organizações Não-Governamentais (ONG) voltadas para a defesa 

da natureza têm desempenhado um valioso papel enquanto participação 

da sociedade civil tanto na criação como na gestão das áreas particulares 

de preservação ambiental.
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GOMES72 destaca a importância do trabalho das Organizações Não-

-Governamentais, ao asseverar que:

A intervenção das ONGAs é essencial, quer para denunciar ofen-

sas de obrigações de conservação contra os Estados em que os 

bens se situam, como para levar ao conhecimento das instâncias 

internacionais comportamentos relativos a bens fora de qual-

quer jurisdição, a fim de lhes “dar voz.”

Na esfera das áreas privadas de conservação da natureza, a atuação 

das ONGs é marcante e produz excelentes resultados. Nos Estados Uni-

dos, onde é muito forte a proteção privada do ambiente, as ONGs se des-

tacam posto que adquirem espaços territoriais para fins conservacionis-

tas ou atuam prestando apoio e fazendo a gestão de áreas de terceiros.

Também foi contabilizado um aumento considerável nas reservas 

ambientais privadas na América Latina impulsionado pelas atuações das 

ONGs assim como por conta das iniciativas dos proprietários de áreas 

particulares de conservação da natureza.

A cooperação e o apoio de ONGs também se mostram valiosas para 

os proprietários de  áreas privadas de conservação da natureza posto 

que podem optar por fazer diretamente sua gestão ou transferir tal res-

ponsabilidade para ONGs de caráter ambientalista como tem ocorrido 

frequentemente em todo o mundo.

72  GOMES, Carla Amado. “Os bens ambientais como bens de interesse comum 
da humanidade: entre o universalismo e a razão de Estado.” In: Direito Internacional do 
Ambiente: Uma abordagem temática. Lisboa: Almedina, 2018, p. 37-58, (citação da p. 48)
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5.2.13 – Número de áreas privadas de conservação ambiental em 
Portugal e no Brasil

De acordo com a Confederação Nacional de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural73, o Brasil conta com o total de 1.534 reservas em 
território nacional, cobrindo uma área total de 779.797,82 hectares.

Os benefícios e vantagens concedidos pela legislação, aliados à sensi-
bilização do cidadão para a proteção do ambiente, se reflem diretamente 
no número dessa modalidade de Unidade de Conservação no Brasil, atu-
almente considerado referência internacional em sede de conservação 
ambiental em terras privadas.

Portugal conta com uma Área Protegida Privada, com 214 ha, a qual 
foi reconhecida em 14 de dezembro de 2010 e recebeu a denominação 
de Reserva Faia Brava. Sua criação deu-se por meio da Associação Tran-
sumância e Natureza que, com apoios internacionais, adquiriu imóveis 
com importância para conservação da fauna local, mais especificamente 
visando a proteção do britango (Neophron percnopterus) e da águia de 
Bonelli (Aquila fasciata), no Vale do Côa. São desenvolvidas atividades de 
turismo ecológico, com visitação aberta ao público, trilhas, cavalgadas e 
observação da natureza, sobretudo dos pássaros.

Tal diferença numérica justifica-se porque a lógica da estrutura da pro-
priedade no Brasil é completamente diferente de Portugal. Enquanto no 
Brasil predominam imensos latifúndios, não raras vezes mal aproveitados, 
no território lusitano prevalecem os minifúndios, pequenas propriedades 
rurais onde o solo é bem explorado sobretudo para a prática de agricultura.

73  Disponível em https://datastudio.google.com/reporting/0B_Gpf05aV2RrNHR-
vR3kwX2ppSUE/page/J7k (acesso em janeiro de 2019).
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Dessa forma, a elevação do número de APPs não se apresenta como 
uma prioridade do Estado Português tanto pelo fato de que seu territó-
rio já encontra-se protegido ambientalmente pela legislação pátria bem 
como porque sua reduzida extensão territorial e intensa utilização do 
solo não se coaduna com uma política de incentivo ao incremento do 
número de áreas privadas de conservação.

5.3 – Da atuação do Ministério Público do Brasil no fomento à cria-
ção de áreas privadas de conservação ambiental

Com o advento da Constituição de 1988, conforme o comando inse-
rido em seu artigo 127, houve uma ampliação das atribuições do Minis-
tério Público do Brasil, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
cabendo-lhe, dentre outras funções, promover a proteção do ambiente.

MILARÉ74 ressalta a importância dessa mudança nas atribuições do 
Parquet:

Trata-se, mais que tudo, de uma notável transformação, que co-
locou o Brasil como um dos países pioneiros no mundo de uma 
nova função do Ministério Público, e fez com que este se fir-
masse como a instituição mais bem credenciada para tutela dos 
interesses sociais, difusos e coletivos, na ordem civil. Isto sem 
prejuízo de sua tradicional atuação na área criminal, inclusive na 
repressão aos chamados crimes ecológicos.

O Brasil encontra-se em situação dramática no que concerne à prote-
ção da diversidade biológica em termos mundiais e apresenta um alto ín-

74  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tri-
bunais, 2015, p. 1407.
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dice de animais ameaçados de extinção ou próxima dela. Some-se a isso, 

os elevados indicadores de desmatamento em todos biomas existentes 

em seu território, o que implica na perda de habitats, tornando ainda 

mais grave a situação dos animais da fauna silvestre brasileira.

MILANO75 alerta para a importância de proteção às florestas tropicais 

por três razões. Primeiro, elas abrigam maior biodiversidade que qual-

quer outro bioma do planeta; em segundo lugar, por contar com, aproxi-

madamente, a metade de todas as espécies embora ocupe tão somente 

7% da superfície terrestre e; por fim, por tratar-se do bioma que mais 

sofre degradação ambiental no mundo.

No caso da Mata Atlântica, a situação é severamente agravada pois 

embora abrigue inúmeras espécies endêmicas da fauna e flora do plane-

ta, que não existem em nenhum outro lugar da superfície terrestre, en-

contra-se em um estado de degradação ambiental elevadíssimo, sendo 

enquadrada entre os 35 (trinta e cinco) hotspots76 mundiais identificados 

pela Conservation International.

As áreas privadas de conservação ambiental são extremamente im-

portantes sobretudo ao considerar-se que em virtude dos elevados ín-

dices de desmatamento, não é possível se instituir no Brasil novas Uni-

dades de Conservação de grande porte como os Parques Nacionais ou 

75  MILANO, Miguel Serediuk. “Unidades de Conservação – Técnica, Lei e Ética 
para a Conservação da Biodiversidade.” In: BENJAMIN, Antônio Herman (Coord). Direito 
Ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação.  Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 3–41, (citação da p. 19).

76  Hotspot, no campo ambiental, refere-se a uma área considerada prioritária em 
nível mundial para fins de preservação em virtude de possuir rica diversidade biológica 
ameaçada com elevados índices de risco de extinção e que já teve cerca de 3/4 de sua 
cobertura vegetal original destruída.
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Reservas Biológicas, pois restam apenas fragmentos de cobertura vegetal 

que, em grande parte, encontram-se nas mãos de particulares.

Ciente da importância das Áreas Protegidas, o Ministério Público Bra-

sileiro, no desenvolvimento de suas atribuições, tem buscado promover 

o fomento à criação de áreas privadas de conservação ambiental, através 

de diferentes linhas de trabalho: compensação ambiental através de Ter-

mos de Ajustamento de Conduta (TAC), pela via de acordos firmados em 

juízo e homologados pelo magistrado bem como pelo desenvolvimento 

de projetos que busquem divulgar e fomentar a criação de áreas privadas 

de conservação ambiental.

A compensação ambiental, tem mostrado-se extremamente favorá-

vel ao meio ambiente e configura-se oportuna nos casos em que o dano 

ambiental é irreversível, sendo a criação de áreas privadas de conserva-

ção da natureza preferível face à reparação financeira.

 Assim, não raras vezes, o infrator apresenta, de forma voluntária, a 

proposta de criação de uma área privada de conservação ambiental a ser 

inserida dentre as cláusulas a serem pactuadas no Termo de Ajustamen-

to de Conduta a ser firmado com o órgão ministerial.

Urge destacar que caberá ao autor do dano ambiental a manifestação 

de interesse nesse sentido, não sendo permitido ao membro do Parquet 

impor a criação de uma área particular de proteção ambiental como con-

dição para se firmar o TAC, em virtude da voluntariedade que é inerente 

a esta modalidade de Unidade de Conservação.

Ademais, outros requisitos também devem estar presentes, como a re-

levância da área para a conservação da natureza, tornando-a suscetível de 
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ser reconhecida pelo Poder Público como Unidade de Conservação. Daí a 

importância da participação do órgão ambiental integrante da Administra-

ção Pública durante a tramitação do procedimento administrativo extra-

judicial ou inquérito civil presidido pelo Ministério Público bem como seu 

chamamento ao feito no caso da propositura da criação da área privada de 

conservação decorrer durante curso de um processo judicial pois caberá 

à Administração Pública, através do órgão competente, fazer as análises 

bióticas e abióticas da diversidade biológica da região proposta e realizar 

vistoria a fim de se pronunciar pela possibilidade ou não de seu reconheci-

mento como área privada de conservação ambiental.

Trata-se de prática que vem sendo adotada pelo Parquet de diversas 

unidades da federação, dentre elas pelo Ministério Público do Estado de 

Alagoas77, e que tem obtido êxito na expansão das áreas privadas de con-

servação ambiental, além de colaborar diretamente para a preservação 

dos biomas Mata Atlântica e Caatinga, extremamente frágeis e ameaça-

dos, avassaladoramente reduzidos em sua extensão territorial original.

A pró-atividade do Ministério Público tem sido decisiva para a criação 

de mosaicos unindo áreas privadas de conservação ambiental. Podemos 

citar como exemplo o mosaico de RPPNs do Litoral Sul de Alagoas que 

77 Disponível em:  https://www.mpal.mp.br/ministerio-publico-assina-tac-para-
-criacao-de-mais-uma-reserva-particular-de-patrimonio-natural (acesso em janeiro de 2019)

 https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/12/11/apos-atuacao-do-mp-
-alagoas-ganha-nova-reserva-particular-do-patrimonio-natural/ (acesso em janeiro de 2019)

 http://www.alagoas24horas.com.br/1122125/mp-assina-tac-para-criacao-de-
-reserva-particular-de-patrimonio-natural/ (acesso em janeiro de 2019)

 https://mp-al.jusbrasil.com.br/noticias/530042635/apos-atuacao-do-ministe-
rio-publico-alagoas-ganha-nova-reserva-particular-do-patrimonio-natural-rppn (acesso 
em janeiro de 2019)

 https://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/41812/mp-assina-tac-para-a-
-criacao-de-mais-uma-reserva-particular (acesso em janeiro de 2019).
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integra os municípios de Marechal Deodoro, Barra de São Miguel e São 
Miguel dos Campos, numa extensão de 971 hectares78.

A interligação de áreas protegidas quebra seu isolamento, permite o 
fluxo de animais, evita problemas de consanguinidade, além de facilitar a 
disseminação de sementes, permitindo a perpetuação da fauna e da flo-
ra existente naquela região. Some-se a isso o fato de ser extremamente 
relevante para a proteção dos recursos hídricos, pois assegura a preser-
vação das matas ciliares e da cobertura vegetal remanescente, favorece a 
recarga do lençol freático e mitiga as “catástrofes hídricas” como é o caso 
das enchentes e das secas prolongadas, contribuindo diretamente para a 
manutenção do equilíbrio da bacia hidrográfica.

Outra faceta da atuação ministerial visando contribuir efetivamente 
para a proteção ambiental desenvolve-se através de projetos que incenti-
vem os proprietários de terras que possuem importância para a conserva-
ção da biodiversidade a criarem áreas privadas de conservação ambiental, 
através de divulgação das vantagens e benefícios previstos na legislação, 
integrando assim a população no processo de proteção ambiental.

Imbuído desse objetivo, o Ministério Público de Alagoas lançou PRÓ-
-RESERVAS79,  um projeto indutor de políticas públicas de conservação 

78 Disponível em: https://www.mpal.mp.br/ministerio-publico-articula-criacao-
-de-mosaico-de-rppn-para-protecao-de-recursos-hidricos-da-bacia-do-rio-niquim/(aces-
so em janeiro de 2019)

        http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/03/ministerio-publico-ar-
ticula-criacao-de-mosaico-de-rppn-para-protecao-de-recursos-hidricos-da-bacia-do-rio-
-niquim/   (acesso em janeiro de 2019)

79 Disponível em: https://www.mpal.mp.br/ministerio-publico-lanca-projeto-pro-re-
servas-e-inicia-com-mais-de-2-mil-hectares-garantidos-para-conservacao-da-natureza-2/ (aces-
so em janeiro de 2019)

 https://al1.com.br/noticias/meio-ambiente/23656/mp-lanca-projeto-pro-reservas-
-e-inicia-com-mais-de-2-mil-hectares-garantidos-para-conservacao-da-natureza (acesso em ja-
neiro de 2019)

 http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/mp-lanca-cam-
panha-de-incentivo-a-preservacao-ambiental-em-pilar/7113050/  (acesso em janeiro de 2019)
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da biodiversidade, atuando em parceria com diversos órgãos governa-
mentais, sociedade civil e ONGs. Os índices de adesão foram bastante 
exitosos, pois apenas durante o evento de lançamento do projeto já fo-
ram assinados vários Termos de Adesão que asseguraram, inicialmente, 
2.541 hectares de propriedade privada para a conservação da natureza.

Tal iniciativa por parte do Ministério Público do Brasil decorre da re-
alidade vivenciada pela Administração Pública Brasileira, a qual esbarra 
numa série de entraves e limitações das mais diversas ordens, inclusi-
ve financeira. A situação não é diferente no que diz respeito a atuação 
administrativa dos órgãos ambientais, na maioria esmagadora das vezes 
sobrecarregados pelo excesso de trabalho, parcos recursos humanos e 
ausência de infraestrutura para o desenvolvimento de suas atividades, 
o que impede uma execução de seu mister com excelência. Daí advém 
a importância de uma postura pró-ativa por parte do Ministério Público 
para a proteção ambiental, seguindo a esteia constitucional e as resolu-
ções do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), intensificando 
sua atuação extrajudicial, o que lhe permite grandes avanços.

Portugal não enfrenta problema congênere e as atribuições ministe-
riais são diversas do regime brasileiro, de forma que não seria plausível 
o desenvolvimento de atuação  semelhante, pois tal iniciativa ficaria sob 
a incumbência da Administração Pública, fora da alçada do Ministério 
Público lusitano.

Dessa forma, o Ministério Público do Brasil tem desempenhado suas 
atribuições de maneira a contribuir decisivamente na promoção, recu-
peração e defesa do meio ambiente, buscando interferir junto a quem 
comete o dano ambiental, conscientizando-o e envolvendo-o diretamen-
te na reparação do dano causado, bem como desenvolvendo atividades  
extrajudiciais através de projetos que contribuam de forma decisiva na 
melhoria do patrimônio ambiental e na conservação da biodiversidade.
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6 CONCLUSÃO

O equilíbrio ambiental do planeta é constantemente ameaçado pela 
ocupação e exploração desmedida do ambiente e seus recursos natu-
rais pelos seres humanos. Imensas áreas são desmatadas para dar lugar 
às atividades agropecuárias ou madeireiras, bem como para fins de ex-
pansão urbana, gerando a destruição dos habitats, risco de extinção de 
espécies da fauna e da flora, alterações climáticas, poluição atmosférica, 
hídrica, do solo, visual e sonora, dentre outros efeitos nefastos.

A convivência harmônica do homem com o meio em que vive deve 
balizar suas condutas e modos de produção econômica, repelindo-se ve-
emente as práticas de atos atentatórios ao ambiente, prejudiciais às pre-
sentes e às futuras gerações. CONDESSO80 utiliza a feliz expressão “utili-
zação humana cautelosa da natureza” ao se referir aos cuidados que os 
homens devem ter ao explorar os recursos naturais, evitando o risco de 
esgotamento do bens  e considerando sua capacidade de regeneração.

O aproveitamento dos recursos naturais proporciona o desenvolvi-
mento dos Estados em diversos setores, porém, o desafio que se descor-
tina para as nações de todo o planeta é o de se promover sua utilização 
de forma racional e sustentável, com base em políticas públicas planeja-
das com consciência ambiental e responsabilidade intergeracional.

O estudo realizado demonstrou cabe tanto ao Estado Português 
como ao Brasileiro o encargo de implementar políticas públicas de prote-
ção ambiental por força de mandamento constitucional inserido na Carta 
Magna dos dois países, cabendo-lhes criar áreas de proteção ambiental 
de domínio público bem como envidar esforços para garantir a adesão 

80  CONDESSO, Fernando dos Reis. Direito do Ambiente. Ambiente e território. 
Urbanismo e reabilitação urbana. Coimbra: Almedina, 2018, p. 85.
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dos particulares na defesa do ambiente, inclusive através da instituição 

de áreas privadas de conservação da natureza.

FIGUEIREDO81 destaca a magnitude do papel do Estado sobretudo 

no que concerne à sua pró-atividade na criação de unidades de conser-

vação: “A instituição de espaços ambientais especialmente protegidos 

constitui uma das mais relevantes incumbências do poder público na 

busca da efetividade do Direito Ambiental.”

Além das áreas protegidas de domínio público, ganha força em todo o 

mundo a conservação ambiental em terras privadas, através da iniciativa 

de proprietários de terras comprometidos com a preservação da nature-

za e da biodiversidade.

Portugal e Brasil possuem modelos de áreas particulares de conserva-

ção da natureza, quais sejam, as Áreas Protegidas Privadas e as Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural, respectivamente, as quais apresen-

tam pontos de convergência e de divergência, consoante o estudo com-

parado ora realizado.

Os modelos de áreas protegidas particulares de preservação ambien-

tal revelam-se em total consonância com a responsabilidade comparti-

lhada na esfera da defesa do ambiente entre o Poder Público e a cole-

tividade, sendo um instrumento eficaz na conservação da natureza que 

passa a contar com a iniciativa privada como aliado de peso.  

81  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. “Sistema Brasileiro de Unidades de 
Conservação da Natureza.” In: AA.VV., Actas das I Jornadas Luso-Brasileiras de Direito do 
Ambiente. Organização ILVDA Instituto Lusíada para o Direito do Ambiente. Amadora: IA 
Instituto do Ambiente - Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 2002, p. 
376-390, (citação da p. 386).
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Por fim, pode-se afirmar que as áreas protegidas em terras privadas 
são institutos jurídicos extremamente relevantes para o equilíbrio e con-
servação ambiental, sobretudo diante da velocidade galopante dos pro-
cessos de desertificação que assolam o planeta, poluição, superexplora-
ção e esgotamento dos bens ambientais, além das demais intervenções 
antrópicas que expõem a risco a manutenção da vida na Terra.
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11

INTRODUÇÃO

Popularmente conhecidos como transgênicos, os organismos gene-
ticamente modificados (OGMs), são organismos que sofreram alteração 
no seu material genético a partir da técnica do ADN recombinante, esta 
técnica permite que ocorra a transferência de material genético de uma 
espécie para outra, sucedendo uma troca de informação genética que 
permite a expressão das mais variadas características.

Essa variedade de características genéticas só é possível graças a 
biotecnologia moderna, que pode ser aplicada em diversas áreas como 
alimentação, saúde, agricultura, meio ambiente e outros. No entanto 

1 Relatório da disciplina de Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente 
orientado pelo Professor Doutor Vasco Pereira da Silva - Mestrado em Direito e Ciência Jurí-
dica (Ciências Jurídico-Ambientais).
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a aplicabilidade dessas técnicas tem gerado uma série de polêmicas e 
questionamentos que vem dividindo opiniões, alguns autores conside-
ram que dentre outras vantagens as culturas biotecnológicas proporcio-
nam maior rendimento agrícola, diminuem a necessidade de utilização 
de pesticidas, além de atender a crescente demanda por alimentos, de 
outra face, alguns autores consideram que a presença da biotecnologia 
na agricultura promove riscos sociais, riscos para a saúde, além de uma 
série de impactos negativos para o meio ambiente.

Com os grandes avanços tecnológicos vivenciados pela sociedade 
moderna, o uso das técnicas biotecnológicas em especial as que envol-
vem OGMs despertam medo na sociedade, uma vez que não há compro-
vação científica sobre as consequências que a utilização desses organis-
mos pode causar, sendo desconhecidos os riscos e efeitos colaterais que 
a utilização dessa técnica pode ou não provocar.

Diante deste cenário de risco desconhecido em que a sociedade atu-
almente convive onde em decorrência da ausência de conhecimentos 
tanto científicos quanto técnicos não é possível mensurar as consequên-
cias que uma determinada atividade pode acarretar, surge o Princípio da 
Precaução, determinando que se opte pela decisão mais cautelosa, no 
sentido de evitar a ocorrência de um dano através da inserção de medi-
das protetivas, sendo uma norma de garantia fundamental a ser aplicada 
com relação aos OGMs.

Oportuno se torna dizer que, defronte a toda a complexidade que en-
volve os OGMs, estes acabaram ganhando espaço no mundo jurídico, e 
por ser o Direito uma importante ferramenta de proteção do ser humano 
e também do meio ambiente, se torna relevante apresentar as principais 
normas reguladoras referente a utilização desses organismos frente ao 
ordenamento jurídico europeu e brasileiro.
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Salienta-se que para o desenvolvimento do presente relatório foram 
realizadas pesquisas bibliográficas, consultas em diversos artigos científi-
cos e sites, além de pesquisas na legislação da União Europeia, Portugal 
e Brasil a cerca dos dispositivos e normas que regulamentam a matéria, 
assim, optou-se para melhor compreensão e organização dividir o pre-
sente relatório em três capítulos.

No primeiro capítulo realiza-se uma abordagem acerca dos organis-
mos geneticamente modificados, neste ínterim abordar-se-ão breves 
aspectos referentes ao histórico e surgimento desses organismos atra-
vés das técnicas de manipulação genética realizadas pelas indústrias de 
biotecnologia, ainda de forma breve serão apresentados os números 
dos cultivares de OGM no território europeu e no brasileiro. Por fim, 
realizam-se algumas considerações sobre o posicionamento favorável 
e contrário acerca da utilização desses organismos na agricultura o que 
consequentemente, reflete na alimentação e saúde.

Na sequência do estudo, no capítulo 2, diante das inseguranças do 
mundo científico e das incertezas que envolvem os OGMs, o tema será 
abordado no contexto da sociedade de risco, com enfoque nos poten-
ciais riscos ambientais que a utilização desses organismos podem causar, 
e no Princípio da Precaução como mecanismo para evitar possíveis catás-
trofes tanto ambientais quanto para saúde humana e animal.

O terceiro e último capítulo numa perspectiva mais jurídica se tor-
na oportuno abordar as principais normas regulamentadoras da União 
Europeia, Portugal e Brasil, sobre a utilização dos organismos genetica-
mente modificados.

O presente relatório de pesquisa se encerra com as considerações 
finais, nas quais serão apresentados pontos conclusivos acerca do 
tema em questão.
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CAPÍTULO 1- ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

Entende-se por organismo geneticamente modificado (OGM) como 
sendo qualquer organismo, com exceção do ser humano, cujo material 
genético tenha sido modificado de uma forma que não ocorre natural-
mente por meio de cruzamentos e/ou de recombinação natural2.

No entendimento de ESTORNINHO, OGM são organismos cuja maté-
ria genética foi alterada por um processo artificial, através da tecnologia 
de ADN recombinante ou engenharia genética, a qual permite a transfe-
rência de material genético de um organismo para outro independente 
da relação entre as espécies3.

Os produtos destas alterações são denominados transgênicos ou or-
ganismos geneticamente modificados (OGM) e são utilizados nas mais 
diversas áreas da atividade humana como: agricultura, medicina, saúde, 
produção e processamento de alimentos, produção bioquímica, controle 
de doenças e biorremediação4.

Historicamente os primeiros transgênicos surgiram em 1983, quando 
três grupos de cientistas conseguiram inserir genes de uma bactéria em 
duas plantas, três anos após, os primeiros testes de campo com plantas 

2 Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março 
de 2001, relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente mo-
dificados e que revoga a Directiva 90/220/CEE do Conselho. Artigo 2º, n.º 2. Disponível em 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32 01L0018. Acesso em: 
22 mar. 2019.

3 ESTORNINHO, Maria João. Segurança alimentar e proteção do consumidor de 
organismos geneticamente modificados. Coimbra: Almedina, 2008, p. 21.

4  VERCESI, Anibal E.; RAVAGNANI, Felipe G.; DI CIERO, Luciana. “Uso de ingre-
dientes provenientes de OGM em rações e seu impacto na produção de alimentos de ori-
gem animal para humanos”. In: Revista Brasileira de Zootecnia. Viçosa, v. 38, jul. 2009, p. 
441-449 (citação da p. 442). Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art
text&pid=S1516-35982009001300044. Acesso em: 20 mar. 2019.
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transgênicas foram realizados. Em 1994, na Califórnia surge o primeiro 
alimento geneticamente modificado, o tomate Flavr Savr, o qual apresen-
tava uma vida útil mais longa. Um ano após (1995), foi lançada no mer-
cado a primeira soja geneticamente modificada, e desde então países 
passaram a importar e exportar produtos transgênicos5.

A produção industrial de Organismos Geneticamente Modificados 
(OGMs) revolucionou as técnicas e hábitos tradicionais e confrontou o 
ser humano e suas convicções, colocando na sociedade as mais diversas 
interrogações, de ordem ética, religiosa, filosófica, médica, econômica 
e jurídica6. Através dessas técnicas de manipulação genética, aplicadas 
pelas empresas de biotecnologia7, surgiram no mercado um universo 
imenso de produtos geneticamente modificados.

Dentre as mais variadas aplicações, segundo ESTORNINHO podem 
estar em causa:

[...] alimentos geneticamente modificados destinados diretamen-
te ao consumo humano, mas também rações animais ou, ainda, 
organismos geneticamente modificados que, de modos diversos, 
são libertados no ambiente e vão, de novo, entrar na cadeia ali-
mentar. No caso de produtos alimentares, pode tratar-se de um 
alimento em si mesmo geneticamente modificado (como o milho 
geneticamente modificado); pode tratar-se de um alimento feito 
a partir de ingredientes geneticamente modificados (como bolos 

5  CIB - Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Quando foram desenvol-
vidos os primeiros transgênicos. Disponível em: https://cib.org.br/faq/quando-foram-
-desenvolvidos-os-primeiros-transgenicos/. Acesso em: 24 mar. 2019.

6  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 9.

7  Biotecnologia é um conjunto de técnicas capacitadoras para promover mudan-
ças específicas feitas pelo homem no DNA, ou material genético, em plantas, animais e 
sistemas microbianos, levando a produtos e tecnologias úteis. Disponível em: https://sus-
tainabledevelopment.un.org/topics/biotechnology. Acesso em: 20 mar. 2019.
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ou bolachas produzidos a partir de farinha geneticamente modi-
ficada ou cereais de pequeno almoço que incorporam grãos de 
soja ou de milho geneticamente modificados ou, ainda, de molho 
Ketchup feito com base em tomate geneticamente modificado); 
pode tratar-se de alimentos que incorporam aditivos produzidos 
por microorganismos modificados geneticamente (corantes, vi-
taminas, aminoácidos); pode tratar-se de alimentos que contêm 
ingredientes processados por enzimas produzidas mediante mi-
croorganismos modificados geneticamente (xarope de milho, fru-
tose). Por outro lado, pode tratar-se de animais (peixe de aquacul-
tura) ou de produtos deles derivados (ovos, leite), sendo animais 
alimentados com rações geneticamente modificadas. A par dos 
alimentos e das rações animais, pode tratar-se, ainda, de medica-
mentos (por exemplo, feitos à base de plantas que, por sua vez, 
são geneticamente modificadas)8.

No entendimento de SARAIVA, a problemática da biotecnologia é 
complexa e transversal, particularmente tratando-se dos OGM, em espe-
cial pela sua dimensão humana, ambiental, alimentar e comercial, obri-
gando, num mundo cada vez mais global um desenvolvimento sustenta-
do entre o crescimento econômico, a garantia dos direitos humanos e a 
proteção ambiental, e um enquadramento jurídico internacional9.

Em remate, a biotecnologia e as técnicas de engenharia genética, 
com suas diversas áreas de aplicabilidade, confrontam a sociedade em 
vários aspectos, colocando as mais diversas indagações acerca da (in) se-
gurança ligadas a possíveis riscos à saúde humana e animal, aos alimen-

tos e também ao meio ambiente.

8  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 26.

9  SARAIVA, Rute. “Frankenorganismos: os organismos geneticamente modifica-
dos (OGM) no Direito internacional, entre a precaução e o desenvolvimento sustentado”. 
In: GOMES, Carla Amado (Coord.). Direito(s) dos riscos tecnológicos. Lisboa: AAFDL, 2014. 
p. 535-590 (citação da p. 536).  
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1.1  Cultivares transgênicos/OGM: União Europeia e Brasil

Atualmente a legislação da União Europeia através da Diretiva 
2015/412/CE deu mais flexibilidade aos Estados-Membros, concedendo 
maior autonomia no sentido de proibirem, limitarem ou permitirem o 
cultivo de OGM em seu território.

No território Europeu apenas é cultivado somente o milho MON 810 
da Monsanto, uma variedade resistente a insetos. A área de cultivo de 
milho geneticamente modificado na UE tem-se mantido relativamente 
estável desde 2007 (cerca de 120 000 hectares, em média), tendo sofrido 
uma ligeira diminuição em 2017, face ao ano anterior (cerca de 3,5%), 
abrangendo 131 535 hectares. Não obstante a estabilidade em termos 
de área cultivada, tem-se verificado uma diminuição significativa do nú-
mero de países que cultivam este milho, que em 2017 se limitaram a 
Portugal e Espanha10.

Conforme dados dos relatórios da ISAAA (International Service for the 
Acquisition of Agri-biotech Applications), o Brasil é o segundo maior produ-
tor de culturas biotecnológicas no mundo, ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos. No ano de 2017 o total de culturas biotecnológicas compreenderam 
uma área de 50,2 milhões de hectares, desse total foram cultivados 33,7 
milhões hectares de soja biotecnológica, 15,6 milhões de hectares de milho 
biotecnológico, e 0,9 milhão de hectares de algodão biotecnológico11.

10  REA Portal do Estado do Ambiente – Portugal. Organismos Geneticamente 
Modificados. Disponível em: https://rea.apambiente.pt/content/organismos-genetica-
mente-modificados. Acesso em: 22 mar. 2019.

11  ISAAA -International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications. 
Brazil is the second largest producer of biotech crops in the world, next to the US, plant-
ing 50.2 million hectares of biotech crops in 2017. Disponível em: https://www.isaaa.org/
resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download /Facts%20and%20
Trends%20-%20Brazil.pdf. Acesso em: 25 mar. 2019.
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Em 2017, os cultivos biotecnológicos/GM no mundo alcançaram 
189.8 milhões de hectares, chegando próximo do máximo a taxa média 
de adoção dos cinco maiores produtores, com os EUA em 94.5% (média 
para adoção de soja, milho e canola), Brasil (94%), Argentina (100%), Ca-
nadá (95%), e Índia (93%). Esses 189.8 milhões de hectares de cultivos 
biotecnológicos foram plantados por 24 países (19 países em desenvol-
vimento e 5 industrializados). Os países em desenvolvimento cultivaram 
53% (100.6 milhões de hectares) da área global de cultivo biotecnológico 
comparado aos 47% nos países industrializados. Outros 43 países (17 + 
26 países da União Europeia) importaram cultivos biotecnológicos para 
alimentação humana, animal ou o processamento. Portanto, um total de 
67 países adotaram cultivos biotecnológicos12. 

Pelo exposto nota-se que, em se tratando de OGM desde que a biotec-
nologia e suas técnicas de melhoramento genético surgiram no mercado, 
o número de países que passaram a adotar as culturas transgênicas na 
agricultura cresceram significativamente nas últimas duas décadas, em es-
pecial nos países em desenvolvimento. Oportuno se torna dizer que, muito 
embora na União Europeia a área de cultivo de OGMs seja relativamentee 
pequena, os países da UE importam os cultivos biotecnológicos provenien-
tes de países terceiros, que são servidos na mesa da população.

1.2 Organismos geneticamente modificados: Prós e Contras 

Diante das complexidades e inseguranças, esse tema se torna relati-
vamente “polêmico”, uma vez que várias são as indagações sobre a utili-

12 ISAAA- International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications. 
“Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges 
as Economic Benefits Accumulate in 22 Years”. In: BRIEF 53. 2017, p. 145 (citação da p. 
2). Disponível em: https://www.isaaa.org/resources/ publications/briefs/53/download/
isaaa-brief-53-2017.pdf. Acesso em: 22 mar. 2019.
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zação ou não desses organismos, bem como muitos argumentos a favor 
e contrários, o que divide a opinião da sociedade. 

De acordo com a indústria da biotecnologia, as culturas biotecnológicas 
agregam positivamente no rendimento agrícola em todo o mundo, devido 
às melhorias na eficiência aliada aos ganhos de produtividade. Além disso, 
alegam que os agricultores que plantam essas culturas reduzem a utilização 
de pesticidas/herbicidas, proporcionando um maior ganho ambiental13.

Outro argumento utilizado pelos defensores está fortemente relacionado 
com a fome no mundo, sob a alegação de que as sementes de OGM podem 
auxiliar os agricultores a atenderem à crescente demanda por alimentos, 
ajudando-os no aproveitamento máximo de suas terras aráveis existentes14.

Ademais, na ciência, a maior parte aponta para uma mesma direção, 
defendendo que a utilização de culturas geneticamente modificadas 
(GM) é segura. Segundo David Zilberman, considerado um dos poucos 
pesquisadores credíveis tanto pelas empresas de agronomia quanto por 
seus críticos, argumenta que os benefícios das culturas GM superam e 
muito os riscos para a saúde, proporcionam baixa no preço dos alimen-
tos, aumentam a segurança dos agricultores, diminuem a utilização de 
pesticidas, elevam a produção de milho, algodão e soja em 20 a 30% 
entre outros. O pesquisador alega que no futuro essas vantagens serão 
ainda mais significativas, uma vez que até 2050 o mundo terá que culti-
var 70% mais alimentos para atender a demanda da população e esses 
cultivos GM proporcionam rendimentos mais altos, crescem em terras 

13  ISAAA -International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications. 
Pocket K No.5: Documented Benefits of GM Crops. Disponível em: http://www.isaaa.org/
resources/publications/pocketk/5/default.asp. Acesso em: 23 mar. 2019.

14  MONSANTO. Biotecnologia e OGM. Disponível em: https://monsanto.com/
innovations/biotech-gmos/. Acesso em: 23 mar. 2019. 
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secas e salgadas, suportam altas e baixas temperaturas, além de tolera-
rem insetos, doenças e herbicidas15.

De outra face, os argumentos contrários abrangem dentre diver-
sos, os riscos econômicos, sociais, os riscos a saúde humana e os ris-
cos ambientais. Segundo ZANINI os riscos econômicos e sociais estão 
relacionados com a falta de acesso por parte dos pequenos agricultores 
as vantagens proporcionadas pelos avanços tecnológicos das empresas 
multinacionais, bem como com os problemas econômicos gerados pelas 
patentes, uma vez que, para a utilização das linhagens transgênicas é 
preciso despender elevadas quantias devido a proteção dos direitos in-
telectuais, além da impossibilidade do consumidor identificar OGMs em 
produtos importados, o que o impediria em optar por consumir ou não 
um produto transgênico16.

Outrossim, com relação a saúde humana, cientistas apontam que são 
vários os riscos potenciais, destacando como os principais: aumento das 

alergias, aumento de resistências aos antibióticos, aumento das substân-

cias tóxicas presente em determinadas plantas que podem causar mal 

às pessoas, e maior quantidade de resíduos de agrotóxicos em certos 

produtos transgênicos17.

15  FREEDMAN, David H. “The Truth about Genetically Modified Food”. In: Scien-
tific American. set. 2013. Disponível em: https://www.scientificamerican.com/article/the-
truth-about-genetically-modified-food/. Acesso em: 23 mar. 2019.

16  ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. “Os direitos do consumidor e os organis-
mos geneticamente modificados”. In: LOPES, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; 
JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues. (Coords.). Sociedade de Risco e Direito Privado. São Paulo: 
Editora Atlas S/A, 2013. p. 299-321 (citação da p. 304 -305).

17  IDEC- Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Saiba o que são os ali-
mentos transgênicos e quais os seus riscos. Disponível em: https://idec.org.br/consultas/
dicas-e-direitos/saiba-o-que-sao-os-alimentos-transgenicos-e-quais-os-seus-riscos. Aces-
so em: 24 mar. 2019.
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Cumpre obtemperar que este tema levanta muitas dúvidas e ques-
tionamentos, muito embora estejamos numa sociedade rica em desco-
bertas científicas e tecnológicas, a questão dos transgênicos ainda divide 
opiniões e gera muita discussão.

Por conseguinte, em relação aos potenciais danos ambientais resul-
tantes de processos biotecnológicos como os que envolvem os OGM, 
torna-se necessário uma abordagem mais aprofundada em relação às 
possíveis consequências que estes podem acarretar ao meio ambiente, o 
que será objeto de análise mais adiante.

CAPÍTULO 2- SOCIEDADE DE RISCO: OGM VERSUS MEIO AMBIENTE

Diante do progresso tecnológico que a sociedade moderna está vivenciando, 
em particular relacionado aos organismos geneticamente modificados e 
aos produtos resultantes desses organismos, torna-se necessário que a 
proteção do ambiente seja acompanhada por instrumentos rigorosos que 
proporcionem uma efetiva avaliação dos riscos envolvidos.

2.1 Sociedade de risco

Diariamente em todos os países do mundo está em curso uma série 
de eventos que ameaçam a integridade dos ecossistemas e até mesmo 
comprometem a própria existência da humanidade, conduzindo a uma 
ideia de crise ambiental assinalada pela existência de riscos tecnológicos 
de origem incerta e que podem apresentar as mais variadas consequên-
cias, contextualizando uma sociedade chamada de risco18.

18  VIEGAS, Thaís Emília de Souza. “A biotecnologia e a perplexidade do direito: 
uma perspectiva a partir do risco”. In: LEITE, José Rubens Morato; FAGÚNDEZ, Paulo Roney 
Ávila (Orgs). Aspectos destacados da Lei de Biossegurança na sociedade de risco. Floria-
nópolis: Conceito Editorial, 2008. p. 169-205 (citação da p. 175).
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O surgimento da sociedade de risco está relacionado de forma instável 
e perigosa com os grandes avanços tecnológicos, devido ao processo de 
modernização complexo e acelerado que surgiu na sociedade moderna, a 
qual prioriza o desenvolvimento e o crescimento econômico19. Nesse con-
texto BECK aduz, “na modernidade tardia, a produção social de riqueza é 
acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos”20.

Segundo ZANINI, “as sociedades industrializadas contemporâneas 
são marcadas por uma grande mudança no tocante aos riscos produzi-
dos pelas atividades humanas, particularmente no âmbito dos produtos 
ligados à saúde e alimentação, visto que referidos produtos, cada vez 
mais, passam a fazer uso da biotecnologia”21. Sendo assim é importante 
considerar que na ciência, em especial as da natureza e engenharias não 
pode-se garantir “risco zero” quando seus resultados de laboratório são 
aplicados fora do laboratório22.

No entendimento de BOSCO, o conceito de Sociedade de Risco designa:

[...] uma fase no desenvolvimento da sociedade moderna em 
que os sucessos da modernização industrial passam a gerar 
efeitos colaterais imprevisíveis, diagnosticados como causa de 
danos e destruições (ambientais, econômicos, políticos e indivi-
duais) e, num segundo momento, como riscos cientificamente 
projetados e social, econômica e politicamente percebidos e 
geridos. Efeitos estes que tendem a escapar dos mecanismos 

19  FERREIRA, Helinr Sivini. “Política Ambiental Constitucional: Deveres ambien-
tais”. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito 
Constitucional ambiental brasileiro. 2 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 253.

20  BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 
Editora 34, 2011, p. 23.

21  ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. op. cit., p. 299.

22  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI España Editores, 
2002, p. 80.
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de controle e proteção institucional da sociedade industrial. A 
sociedade de risco é caracterizada por uma ambivalência ex-
pressa: o progresso técnico-econômico não necessariamente 
corresponde a progresso social23.

BOSCO leciona que a sociedade de risco representa uma época em 
que os aspectos negativos do progresso alertam para o que inicialmente 
ninguém via e, sobretudo, desejava saber, que é colocar a si mesmo em 
perigo e a destruição da natureza, o que na visão do autor, está cada vez 
mais se tornando o motor da história24.

Outrossim, sobre riscos, SOUZA e BOTEGA entendem que não há dú-
vida de que estes existiram durante toda a existência da humanidade:

[...] o que marca e distingue os riscos da sociedade contempo-
rânea daqueles ocorridos na antiguidade, no entanto, é que na 
sociedade de risco estes são causados pelo (“progresso”do) pró-
prio homem e colocam sob ameaça toda a humanidade, como 
nos exemplos da fissão nuclear e do aquecimento global. Assim, 
mesmo países ou regiões que em tese estariam livres ou imunes 
a certos riscos, acabam se tornando também vítimas destes, por-
que os danos ambientais não conhecem fronteiras geográficas25.

23  BOSCO, Estevão. “Reflexividade, incerteza e risco: uma crítica imanente da teo-
ria da sociedade de risco mundial de Ulrcih Beck”. In: Sociedade, Crise e Reconfigurações. 
p. 4. Disponível em: http://historico.aps. pt/vii_congresso/papers/finais/PAP0969_ed.pdf 
Acesso em: 23 mar. 2019.

24  BOSCO, Estevão. “A política na sociedade de risco – by Ulrich Beck”. In: Re-
vista Idéias, Campinas, v. 1, n. 2, 2010, p. 229-253 (citação da p. 229). Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/view/8649300/15855. 
Acesso em: 23 mar. 2019.

25  SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; BOTEGA, João Luiz de Carvalho. 
“Contextualização da sustentabilidade, sociedade de risco e alimentos transgênicos: Dispu-
tas definitórias e o projeto Lei n.°. 4.148/08”. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; 
REZENDE, Elcio Nacur (Org.). Sustentabilidade e Meio Ambiente: Efetividades e desafios. 
Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 317-344 (citação da p. 330).
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Na mesma direção, segue o pensamento de SOUZA e REZENDE, quan-

do consideram que a sociedade de risco, fruto da utilização indiscrimina-

da dos recursos naturais e do progresso do conhecimento científico, faz 

a humanidade deparar-se com ameaças de catástrofes socioambientais 

que colocam em dúvida a sustentabilidade da vida na Terra26.

Além disso, mesmo com uma avaliação científica dos riscos, no caso 

dos organismos geneticamente modificados, não há condições de prever 

ou de exibir todas as possibilidades e hipóteses que podem ser levadas 

em consideração quanto aos danos que possam vir a ocorrer no meio 

ambiente, sendo de suma importância que os órgãos fiscalizadores este-

jam atentos, fortalecendo a função preventiva da responsabilidade civil, 

no tocante às manipulações genéticas desses organismos27.

Na mesma direção, segue o pensamento de ARAGÃO, quando o au-

tor faz referência de que o sucesso de qualquer tecnologia depende da 

percepção que o consumidor tem sobre os produtos que chegam ao 

mercado, todavia ressalta-se que para uma boa avaliação dessas tecno-

logias, bem como dos potenciais riscos que elas possam vir a oferecer, 

sendo necessária abundante informação científica e testes extensivos, e 

mesmo assim nem sempre os testes realizados por mais bem-feitos que 

sejam, poderão oferecer precisão e segurança absoluta28.

26  SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; BOTEGA, João Luiz de carvalho. Sus-
tentabilidade e Meio Ambiente: Efetividades e desafios. op. cit., p. 341.

27  CIGNACHI, Janaina Cristina Battistello. Organismos geneticamente modificados e 
meio ambiente: uma abordagem científica do risco. Dissertação (Pós-Graduação em Direito 
Stricto Sensu) Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2015, p. 95 (citação da p. 84-85). 
Disponível em: https://repositorio.ucs.br/ handle/11338/1040. Acesso em: 27 mar. 2019.

28  ARAGÃO, Francisco J. L. Organismos Transgênicos: explicando e discutindo a 
tecnologia. São Paulo: Manole, 2003, p. 78.
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Oportuno se torna dizer que diante das inseguranças do mundo cien-
tífico e defronte a realidade oculta que envolvem os riscos multidimen-
sionais que os OGMs podem provocar na sociedade, se faz necessário 
encontrar mecanismos que evitem possíveis catástrofes para a saúde 
humana, animal, proteção vegetal e meio ambiente.

2.2 OGM e os potenciais riscos ambientais

Os perigos que os transgênicos podem oferecer ao meio ambiente são 
muitos, a abordagem inicia tomando como exemplo a soja Roundup Ready, 
cuja principal característica é a resistência ao herbicida Roundup (glifosato). 
A inserção de genes de resistência a herbicidas/agrotóxicos em produtos 
transgênicos faz com que pragas e ervas daninhas também desenvolvam a 
mesma resistência, o que vai demandar maiores quantidades de aplicações 
desses herbicidas, envenenando ainda mais as plantações, poluindo rios, 
solos e afetando a biodiversidade29. WALTER enfatiza que “a introdução de 
organismos geneticamente modificados (OGMs) no ambiente, ameaça, so-
bretudo, a diversidade biológica ou biodiversidade do planeta”30.

É sobremodo importante assinalar que, a utilização desses herbici-
das/agrotóxicos desencadeiam no meio ambiente uma sucessão de de-
sequilíbrios, atingem as plantas, matam insetos, pássaros, contaminam 
o solo e por consequência toda a microbiota que vive no solo, além de, 
através das chuvas esses “venenos” serem carreados atingindo rios, la-

gos, mares, lençóis freáticos, contaminando toda a cadeia biológica.

29  IDEC- Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Saiba o que são os alimen-
tos transgênicos e quais os seus riscos. op. cit.

30  WALTER, Fernanda Barreto Campello. “Biodiversidade e organismos genetica-
mente modificados: uma análise das mais importantes decisões da Organização Mundial 
do Comércio”. In: GOMES, Carla Amado (Coord.) Direito e biodiversidade. Curitiba: Juruá, 
2010. p. 67-98 (citação da p. 67).
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ALTIERI destaca que os OGMs ao serem liberados no ambiente pos-
suem um potencial de diminuir a biodiversidade e acrescenta:

A coexistência de culturas geneticamente modificadas (GM) e cul-
turas não GM é um mito porque já está mais que comprovado 
que ocorre, ainda que involuntariamente, uma movimentação de 
transgenes para além de seus destinos originalmente estabeleci-
dos, o que leva à contaminação genética de cultivos crioulos, or-
gânicos e convencionais. É bastante improvável que os transgenes 
possam ser recapturados depois de terem escapado e, portanto, 
os danos à pureza das sementes não GM são permanentes31.

Cumpre observar que o fluxo gênico32 representa uma das vias prin-
cipais de contaminação da biodiversidade, a introdução dos transgenes 
no ambiente podem, por uma questão de adaptação, beneficiar deter-
minadas espécies de plantas em detrimento de outras, resultando em 
desequilíbrios ecológicos, enfraquecendo as populações que apresen-
tam desvantagem adaptativa. É importante assinalar que muitas são as 
situações de risco que podem vir a ocorrer, quando o meio ambiente é 
considerado um depósito de transgenes33.

31  ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 
3. ed. rev. ampl. São Paulo: Expressão Popular, Rio de Janeiro: AS-PTA, 2012, p. 56.

32  Fluxo gênico é a disseminação, transferência ou estabelecimento de genes/
alelos típicos de uma população para outra da mesma espécie por meio da dispersão dos 
gametas ou dos zigotos, podendo ocorrer por meio da dispersão de semente ou de pólen, 
ocorrendo transferência vertical (quando envolve cultivares e/ou populações da mesma 
espécie) ou horizontal (quando envolve a hibridação entre espécies diferentes). Disponível 
em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/217691/1/176.pdf. Acesso em: 
29 mar. 2019.

33  FERMENT, Gilles; MELGAREJO, Leonardo; FERNANDES, Gabriel Bianconi; FERRAZ, 
José Maria; Lavouras transgênicas: riscos e incertezas. Mais de 750 estudos desprezados 
pelos órgãos reguladores de OGMs. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2015, 
p. 450 (citação da p. 260-261). Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/site-
mda/files/ceazinepdf/lavouras_transgenicas_riscos_e_incertezas_mais_ de_750_estudos_
desprezados_pelos_orgaos_reguladores_de_ogms.pdf. Acesso em: 29 mar. 2019.

Ir para o índice

file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia
file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia
file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia
file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia


301

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

Oportuno se torna dizer que os OGM/transgênicos podem afetar os 
ecossistemas de diversas maneiras, prejudicando populações de inúmeros 
insetos, em especial as abelhas (que são seres com papel fundamental no 
processo de polinização), aves, organismos terrestres (minhocas e outros) 
e inúmeros seres vivos. Também existe a possibilidade de ocorrerem cruza-
mentos entre plantas transgênicas com não transgênicas das mais variadas 
espécies (através da polinização, chuva, vento, excrementos de animais), 
desencadeando uma série de interferências nos ecossistemas.

Verdade seja, é muito difícil pra não dizer impossível, mensurar as 
inúmeras interações que podem ocorrer no ambiente entre organismos 
transgênicos e não transgênicos, ou transgênicos com transgênicos, no 
entanto cumpre observar que uma vez esses organismos (geneticamente 
modificados) inseridos no ambiente, é improvável que se consiga remo-
vê-los caso algo de errado.

FERREIRA destaca que “toda e qualquer atividade que possa vir a 
comprometer a integridade do direito ao meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado deve ser devidamente avaliada pelo poder público, com o 
propósito de afastar ou minorar os riscos que dela possam decorrer”34.

Partilhando de semelhante ideia, CIGNACHI considera que o risco (diante 
da existência de indícios, como é o caso dos organismos transgênicos) está 
intimamente conectado a tecnologia e aos novos meios de produção, sendo 
imprescindível a criação de normas de segurança, podendo ser o risco avalia-
do com critérios científicos, incluindo-se o princípio da precaução35.

Por conseguinte, no tocante aos OGM e diante de toda sua comple-
xidade e incertezas que os envolvem, o princípio da precaução exerce 

34  FERREIRA, Helinr Sivini. op. cit,. p. 253.

35  CIGNACHI, Janaina Cristina Battistello. op. cit., p. 85.
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uma função relevante na gestão dos riscos ambientais que possam vir 
a ocorrer, por esta razão, na sequência do estudo passa-se a explanar 
brevemente sobre tal princípio.

2.3 Princípio da Precaução: Brasil e União Europeia

A introdução do princípio da precaução no mundo contemporâneo se 
deu através do direito ambiental e é considerado relativamente recente, 
surgindo inicialmente no direito Alemão na década de 70, com vistas para 
a proteção ambiental. No entanto o seu reconhecimento como princípio 
aconteceu somente em 1992 na Declaração do Rio de Janeiro, ganhan-
do força e posteriormente estendendo sua aplicabilidade para além da 
proteção ambiental, abarcando também o direito sanitário e alimentar36.

Pela Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desen-
volvimento37 o princípio da precaução encontra-se de forma expressa 
disposto no princípio 15, da seguinte forma:

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 

deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com 

suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou ir-

reversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utili-

zada como razão para o adiamento de medidas economicamente 

viáveis para prevenir a degradação ambiental38. (grifo da autora)

36  LOPES, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilida-
de civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 97-98.

37  A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
aconteceu no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmando a Declaração da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo 
em 16 de junho de 1972.

38  Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Declaracao_Rio_Meio_Am-
biente_Desenvolvimento.pdf. Acesso em: 01 abr. 2019.
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No tocante ao direito ambiental brasileiro, o princípio em questão está 
fundamentado no artigo 225 e parágrafos da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988 (CRFB), especialmente o §1°, incisos II, V e VII 39.

A observância do princípio supramencionado também segue expres-
samente determinado no artigo 1°, caput da Lei de Biossegurança (Lei n.° 

11.105/2005) conforme o texto:

Art. 1° - Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanis-
mos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, 
a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a 
exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o 
consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organis-
mos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo 
como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de bios-
segurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, 
animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para 

a proteção do meio ambiente40. (grifo da autora)

Segundo OLIVEIRA o Brasil assinou, ratificou e promulgou duas con-
venções internacionais que incluem o princípio em questão, a Convenção 

39  BRASIL - Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília: Senado 
Federal - Artigo 225, §1°- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder pú-
blico: II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; V-controlar a pro-
dução, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provo-
quem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituicao.htm. Acesso em: 01 abr. 2019.

40  BRASIL - Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV 
e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e meca-
nismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados 
– OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura 
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacio-
nal de Biossegurança. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11105.htm. Acesso em: 01 abr. 2019.
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da Diversidade Biológica (preâmbulo)41 e a Convenção das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (artigo 3°)42. Ainda segundo a autora o princípio 
em análise foi proposto formalmente na Conferência do Rio 92, sendo in-
corporado ao ordenamento jurídico brasileiro no artigo 4°, incisos I e VI43 
da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81)44.

Outrossim, pelo fato de o Brasil ter aderido em 2004 ao Protocolo de Car-
tagena45, o país assumiu perante a comunidade internacional, o tratamento 
das questões relativas aos OGM observando o princípio em questão46.

41  Observando também que quando exista ameaça de sensível redução ou perda de 
diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para pos-
tergar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça. Disponível em: https://www.mma.gov.br/
informma/item/7513-convencao-sobre-diversidade-biologica-cdb. Acesso em: 10 ago. 2019.

42   As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar 
as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças 
de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como 
razão para postergar essas medidas, levando em conta que as políticas e medidas adotadas 
para enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em função dos custos, de modo 
a assegurar benefícios mundiais ao menor custo possível. Para esse fim, essas políticas e 
medidas-devem levar em conta os diferentes contextos sócioeconômicos, ser abrangentes, 
cobrir todas as fontes, sumidouros e reservatórios significativos de gases de efeito estufa 
e adaptações, e abranger todos os setores econômicos. As Partes interessadas podem re-
alizar esforços, em cooperação, para enfrentar a mudança do clima. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2652.htm. Acesso em: 10 ago. 2019. 

43  Artigo 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; VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas 
à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do 
equilíbrio ecológico propício à vida. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L6938.htm. Acesso em: 10 ago. 2019.

44  OLIVEIRA, Kátia Cristina Barreto Ferreira. “O Princípio da Precaução: guardião 
das presentes e futuras gerações”. In: Revista Estação Científica. Juiz de Fora, n.17,  jan/jun. 
2017, p. 10 (citação da p. 5). Disponível em: http://portal.estacio.br/quem-somos/revista-
-estacao-cientifica/edi%C3%A7%C3%B5es/. Acesso em: 10 ago. 2019.

45  O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança é um tratado ambiental que 
faz parte da Convenção sobre Diversidade Biológica, o qual busca assegurar um mínimo 
de proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso seguros de OGM’s re-
sultantes da biotecnologia moderna, que possam ter efeitos adversos na conservação e 
no uso sustentável da diversidade biológica. Disponível em: http://www.mma.gov.br/ 
biodiversidade/conven%C3%A7%C3%A3o-da-diversidade-biol%C3%B3gica/protocolo-de-
-cartagena-sobre-biosseguranca.html. Acesso em: 01 abr. 2019.

46  LOPES, Teresa Ancona. op. cit., p. 218.
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O referido princípio também é observado na Lei de Crimes Ambien-
tais (Lei n.º 9.605/98) em seu artigo 54, §3º, o qual estabelece que, quem 
deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medi-
das de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversí-
vel, incorrerá em penas mais severas47.

Leciona ZANINI que, “no Brasil, diante dos organismos geneticamente 
modificados, temos clara aplicação do princípio da precaução, seja sob a 
ótica do direito ambiental, ou do direito do consumidor”48.

Na União Europeia o reconhecimento da importância do princípio da 
precaução, figura nas bases jurídicas do Tratado de Amsterdam, que re-
toma as disposições já introduzidas pelo Tratado de Maastricht de 1992, 
e, mais precisamente, no seu artigo 174º o qual indica:

A política da Comunidade no domínio do ambiente terá por objecti-
vo atingir um nível de protecção elevado, tendo em conta a diversi-
dade das situações existentes nas diferentes regiões da Comunida-
de. Basear-se-á nos princípios da precaução e da acção preventiva, 
da correcção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao 
ambiente e do poluidor-pagador [...]49. (grifo da autora)

Ainda em termos de Direito Europeu, o princípio da precaução en-
contra-se referido no artigo 191° do Tratado sobre o Funcionamento da 

47  BRASIL - Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. 
Acesso em: 10 ago. 2019.

48  ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. op. cit., p. 307.

49  Comunicação da Comissão - COM (2000) 1 final. Relativa ao Princípio 
da Precaução. Bruxelas, 2.2.2000. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=BG. Acesso em: 02 abr. 2019. 
Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX 
:52000DC0001&from=PT. Acesso em: 01 abr. 2019.
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União Europeia, com vista a garantir um nível elevado de proteção am-

biental, nas tomadas de decisões preventivas em caso de risco, tendo 

sua aplicabilidade ampliada, estendendo-se igualmente à política dos 

consumidores no que diz respeito à legislação relativa aos alimentos e 

à saúde humana, animal e vegetal50.

Nesta matéria cumpre observar que a COM (2000) 0001 final, escla-

rece que o princípio da precaução é um elemento essencial de decisão 

na gestão de riscos, devendo ser utilizado na hipótese de risco poten-

cial, mesmo que este não possa ser totalmente demonstrado pela insu-

ficiência de dados científicos51.

Convém notar que o princípio em questão também é encontrado nas 

disposições gerais da Diretiva 2001/18/CE52, mais especificamente no 

artigo 1º53, evidenciando o quão importante é para a União Europeia a 

prática deste princípio.

50  Tratado sobre o funcionamento da União Europeia. Artigo 191°, 2- A política da 
União no domínio do ambiente terá por objectivo atingir um nível de protecção elevado, tendo 
em conta a diversidade das situações existentes nas diferentes regiões da União. Basear-se-á 
nos princípios da precaução e da acção preventiva, da correcção, prioritariamente na fonte, dos 
danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT. Acesso em: 01 abr. 2019.

51  Comunicação da Comissão - COM (2000) 1 final. op. cit.

52  Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março 
de 2001. op.cit.

53  Artigo 1°- Em conformidade com o princípio da precaução, a presente directiva 
tem por objectivo a aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administra-
tivas dos Estados-Membros e a protecção da saúde humana e do ambiente quando: - são 
efectuadas libertações no ambiente deliberadas de organismos geneticamente modifica-
dos para qualquer fim diferente da colocação no mercado, no território da Comunidade, 
- são colocados no mercado, no território da comunidade, produtos que contenham ou 
sejam constituídos por organismos geneticamente modificados.
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Como se depreende ZANINI, “ao lado das disposições e tratados, o 
princípio da precaução também foi consagrado pelo artigo 7º do Regu-
lamento 178, de 28 de janeiro de 200254, editado pela União Europeia 
como o regime de segurança alimentar”55.

Por fim, cumpre observar que tanto o Brasil quanto a União Europeia 
prevê o princípio da precaução em seus ordenamentos jurídicos, como 
forma de garantia de proteção dos bens fundamentais (saúde, meio am-
biente, e outros), demonstrando a preocupação diante de situações de 
riscos que possam vir a ocorrer.

2.4 Gestão de riscos: Princípio da Precaução como norma de garantia

Num contexto de progresso tecnológico acelerado, onde a nível global 
o mercado parece ter sido inundado por uma série de produtos que, resul-
tando de processos artificiais de manipulação humana do material genético 
levantam uma série de questionamentos e dúvidas a respeito dos riscos-
-benefícios perante as incertezas científicas, se faz necessária uma gestão de 
riscos assentada em três fases: a fase da avaliação do risco (probabilidade de 
ocorrência de determinados danos), a fase da gestão do risco (medidas a se-

54  Artigo 7°- Princípio da precaução 1. Nos casos específicos em que, na sequência 
de uma avaliação das informações disponíveis, se identifique uma possibilidade de efeitos 
nocivos para a saúde, mas persistam incertezas a nível científico, podem ser adoptadas as 
medidas provisórias de gestão dos riscos necessárias para assegurar o elevado nível de 
protecção da saúde por que se optou na Comunidade, enquanto se aguardam outras infor-
mações científicas que permitam uma avaliação mais exaustiva dos riscos. 2. As medidas 
adoptadas com base no n° 1 devem ser proporcionadas e não devem impor mais restrições 
ao comércio do que as necessárias para se alcançar o elevado nível de protecção por que 
se optou na Comunidade, tendo em conta a viabilidade técnica e económica e outros facto-
res considerados legítimos na matéria em questão. Tais medidas devem ser reexaminadas 
dentro de um prazo razoável, consoante a natureza do risco para a vida ou a saúde e o tipo 
de informação científica necessária para clarificar a incerteza científica e proceder a uma 
avaliação mais exaustiva do risco. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178 &from=PT. Acesso em: 01 abr. 2019.

55  ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. op. cit., p. 308.
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rem adotadas perante um risco iminente) e a fase de comunicação do risco 
(divulgação e informação da existência de determinados riscos)56.

Convém notar, que é na fase da gestão dos riscos que o princípio da 
precaução aparece, com o intuito de evitar/prevenir possíveis danos, 
diante das incertezas que uma determinada atividade possa causar.

Destaca SARAIVA, que a biotecnologia e os OGM representam um 
avanço na revolução verde, no entanto ressalta que apesar das promes-
sas de benefícios, a percepção dos riscos conexos (para o ambiente e a 
saúde), e as preocupações éticas quanto ao seu uso provocam reações 
protecionistas, baseadas no princípio da precaução57.

ESTORNINHO entende que o princípio da precaução é fundamental, 
quando não há uma resposta clara em matéria de OGM (na fase de avalia-
ção de riscos), o que é frequente, se não for a regra. Esclarece a autora que:

Em caso de incerteza científica, o princípio da precaução determi-
na que, em termos de gestão de risco, se opte pela solução mais 
cautelosa. A ausência de provas científicas conclusivas não pode 
servir de argumento para deixar de adoptar medidas adequadas 
a procurar controlar os riscos de ocorrência de possíveis danos. 
Como critério de decisão, o princípio da precaução coloca dificul-
dades, na medida em que não verifica relação causa/efeito, uma 
vez que o dano ainda não se produziu. Trata-se, antes, de evitar a 
ocorrência do dano, estabelecendo o princípio da precaução obri-
gações de meio e não de resultado58. (grifo da autora)

Para KISS, o princípio da precaução entra em jogo quando o risco é alto, 
devendo o referido princípio ser aplicado sempre que a atividade possa 

56  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 10.

57  SARAIVA, Rute. op. cit., p. 535.

58  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 80-81.
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resultar em danos duradouros ou irreversíveis para o ambiente, bem como 
nos casos em que houver desproporção entre os benefícios de uma deter-
minada atividade em detrimento dos impactos negativos que esta possa 
vir a causar. O autor ressalta ainda que nos casos em que há incertezas 
científicas, o ônus real de tomada de decisões é transferido para os formu-
ladores das políticas, ou seja, para aqueles cuja tarefa é governar59.

De forma semelhante, segue o pensamento de LEITE, o qual entende 
que “com base no princípio da precaução, sempre que houver perigo da 
ocorrência de dano grave ou irreversível, a ausência de certeza científica 
absoluta não deverá ser utilizada como razão para adiamento da adoção 
de medidas eficazes a fim de impedir a degradação ambiental”60.

Mister se faz ressaltar que o primeiro acordo a regular o comércio 
internacional de organismos geneticamente modificados foi o Protocolo 
de Cartagena sobre Biossegurança (PCB), tendo sido assinado no ano de 
2000 e entrado em vigor em setembro de 200361. Neste documento o 
princípio da precaução surge expressamente incorporado em seu artigo 

1º, nos seguintes termos:

59  KISS, Alexandre. “The rights and interests of fucture generations and the pre-
cautionary principle”. In: The Precautionary principle and international law: the chal-
lenge of implementation. Hague: Kluwer Law International, Chapter 2, 1996, p. 19-28 
(citação da p. 27). Disponível em: https://books.google.pt/books?id=s-lvzHCl7UMC&pg
=PA19&lpg=PA19&dq=KISS,+Alexandre.+%E2%80%9CThe+rights+and+interests+of+fut
ure+generations+and+the+precautionary+principle&source=bl&ots=vVf3p48f9C&sig=A
CfU3U0U45Q_NAesS7QRvmggG-xD-8SUJA&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjQ3Ja61PPk
AhViolwKHeBDCMAQ6AEwAHoECA QQAQ#v=onepage&q=KISS%2C%20Alexandre.%20
%E2%80%9CThe%20rights%20and%20interests% 20of %20future%20generations%20
and%20the%20precautionary%20principle&f=false. Acesso em: 15 mai. 2019. 

60  LEITE, José Rubens Morato.“Sociedade de Risco e Estado”. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional ambiental bra-
sileiro. 2 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 175.

61  ALEMAR, Aguinaldo; LIMA, Samuel do Carmo. “Desenvolvimento 
econômico,organismos geneticamente modificados e direito internacional: Um jogo de soma 
zero?”. In: Revista Caminhos da Geografia. v. 6, n. 19, out. 2006, p. 11-16 (citação da p. 13 ). 
Disponível em: http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html. Acesso em: 15 abr. 2019.
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De acordo com a abordagem da precaução contida no Princípio 
n.º 15 da Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, 
o objectivo do presente Protocolo é contribuir para assegurar 
um nível adequado de protecção no domínio da transferência, 
manipulação e utilização seguras de organismos vivos modi-
ficados resultantes da biotecnologia moderna que possam ter 
efeitos adversos para a conservação e a utilização sustentável da 
diversidade biológica, tendo igualmente em conta os riscos para 
a saúde humana e centrando-se especificamente nos movimen-
tos transfronteiriços62. (grifo da autora)

Impende observar que o dispositivo legal supracitado, aborda o prin-
cípio da precaução como uma garantia de proteção diante do risco ou 
perigo decorrentes das atividades humanas relacionadas aos OGMs, re-
conhecendo a relevância de uma ação antecipada.

Para GARCIA o principal intuito do Protocolo de Cartagena sobre Bios-
segurança é proteger o meio ambiente, a saúde humana e promover o co-
mércio internacional. Destaca a autora que no referido protocolo o princí-
pio da precaução é um dos pilares mais importantes para nortear as ações 
políticas e administrativas dos governos, promovendo o equilíbrio entre a 
proteção da biodiversidade e a defesa do fluxo comercial dos OGM63.

LEITE enfatiza que é impossível conviver, em nome da mínima segurança 
da coletividade, com catástrofes oriundas da sociedade de risco, e comenta:

62  PORTUGAL - Decreto n.º 7/2004 de 17 de Abril. Aprova o Protocolo de Carta-
gena sobre Segurança Biológica à Convenção sobre a Diversidade Biológica. Disponível em: 
http://gddc.ministeriopublico.pt /sites/default/files/documentos/instrumentos/dec7-
2004.pdf. Acesso em: 19 mar. 2019.

63  GARCIA, Ana Carolina de Morais. “A soberania alimentar e o direito humano à 
alimentação saudável diante da insegurança alimentar provocada pelos OGM/transgêni-
cos”. In: Direito Agrário e Agroambiental. VII Encontro Internacional do Conpedi, Braga. 
2017, p. 24 (citação da p. 13). Disponível em: pi88duoz/353fe428/o8Ovx5V8B4FThp46.pdf. 
Acesso em: 10 mar. 2019. 
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Por isso, impõem-se a implementação e a efetividade imediata 

do princípio da precaução, já implícito na norma jurídica, na polí-

tica ambiental e em todos os setores interligados, como meio de 

combater prematuramente o risco e a incerteza científica. Mais 

do que isso, o princípio da precaução, como estrutura indispen-

sável ao Estado de justiça ambiental, busca verificar a necessida-

de de uma atividade de desenvolvimento e os potenciais riscos 

e perigos desta64. (grifo da autora)

Leciona OLIVEIRA que, “o Princípio da Precaução garante a sustentação 
de um sistema protetivo do meio ambiente através da adoção de medidas 
administrativas inibitórias, bem como a frequente utilização do princípio 
em litígios judiciais em razão do conteúdo normativo que carrega”65.

Por fim, ressalta-se que na gestão de riscos, a atuação do princípio 
em questão é um mecanismo de suma importância, uma vez que espe-
cificamente é voltado para a antecipação/inibição em face da iminência 
de um dano ambiental decorrente de um risco abstrato/desconhecido.

CAPÍTULO 3- ESTUDO COMPARADO DOS DIPLOMAS LEGAIS SO-
BRE OGM NA UNIÃO EUROPEIA, PORTUGAL E BRASIL

3.1 Regulação e órgãos fiscalizadores

Através de um monitoramento mundial de biossegurança pelas au-
toridades governamentais, até hoje não se tem notícias de prejuízos de 
qualquer natureza causados pelo advento da biotecnologia (técnica am-

64  LEITE, José Rubens Morato. op. cit., p. 179.

65  OLIVEIRA, Kátia Cristina Barreto Ferreira. op. cit,. p. 9.
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plamente empregada na agricultura, alimentação, medicina, indústria 
química, setor energético, no meio ambiente, e outros)66.

A nível europeu, os OGMs são regulados principalmente pela Diretiva 
2001/18/CE67, nela estão previstas várias ações/orientações a serem to-
madas pelos Estados-Membros a respeito do tema. Alguns aspectos são 
tratados na própria Diretiva, outros são abordados brevemente, possuin-
do regulamentos mais específicos, como é o caso dos procedimentos ne-
cessários para a liberação de um OGM previstos no Regulamento (CE) n.° 
1829/2003, a rotulagem e rastreabilidade que é tratada no Regulamento 
(CE) n.° 1830/2003, e outros, que serão objetos de análise mais adiante.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, a Diretiva 2001/18/CE 
tornou as regras existentes ainda mais rigorosas em relação a libertação 
de OGM no ambiente, introduzindo:

-  princípios para a avaliação do risco ambiental;

-  requisitos em termos de monitorização após comercialização, 
incluindo os efeitos a longo prazo associados à interacção com 
outros OGMs e o ambiente;

-  informação obrigatória ao público;

-  obrigação de os Estados Membros implementarem a rotulagem 
e a rastreabilidade em todas as fases da colocação do mercado;

-  as primeiras autorizações para a libertação de OGMs estarem 
limitadas a um período máximo de 10 anos;

-  a consulta obrigatória do (s) Comité (s) Científico (s);

66  CIB - Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Como é a legislação em 
biossegurança e biotecnologia nos EUA e na Europa? Disponível em: https://cib.org.br/
faq/como-e-a-legislacao-em-biosseguranca-e-biotecnologia-nos-eua-e-na-europa/. Aces-
so em: 02 abr. 2019.

67  Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março 
de 2001. op.cit.
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-  a obrigação de consultar o Parlamento Europeu em decisões 

de autorizar a libertação de OGMs e 

-  a possibilidade do Conselho de Ministros aceitar ou rejeitar 

por maioria qualificada uma proposta da Comissão para au-

torizar um OGM68.

Por se tratar de Diretiva da União Europeia, estas devem ser transpostas 

pelos países que a compõe, trazendo o tema para a ordem jurídica inter-

na. Em Portugal a Diretiva supracitada foi transposta pelo Decreto-Lei n.° 

72/2003, artigo 1.°, 269, o qual revoga, entre outros, o Decreto-Lei n.°126/93, 

de 20 de Abril, diploma que regulava a utilização e libertação no ambien-

te de OGM, bem como a comercialização de produtos que contenham ou 

sejam constituídos por OGM, instrumento jurídico que, pela primeira vez, 

transpôs para o ordenamento jurídico português as disposições comunitá-

rias nesta matéria, dotando os serviços com as necessárias competências 

para as autorizações indispensáveis à libertação daqueles organismos70.

Destaca ESTORNINHO, que no caso dos OGM, o sistema europeu 

funciona através de regulação em rede, envolvendo a participação de 

diversas entidades, desde a Comissão Europeia e a Autoridade Europeia 

68  SNS- Serviço Nacional de Saúde. Saúde ambiental - Riscos químicos e bio-
lógicos - OGM. Disponível em: https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/
organismos-geneticamente-modificados.aspx. Acesso em: 07 abr. 2019. 

69  Artigo 1°, 2- Este diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.o 
2001/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março, relativa à libertação 
deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados.

70  PORTUGAL - Decreto-Lei n.° 72/2003 de 10 de Abril. Regula a libertação deli-
berada no ambiente de organismos geneticamente modificados (OGM) e a colocação no 
mercado de produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Directiva n.º 2001/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de Março. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/226806 /de-
tails/maximized. Acesso em: 07 abr. 2019.
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de Segurança Alimentar até entidades dos Estados-Membros, especial-
mente, autoridades reguladoras integradas em sistemas em rede71.

Reafirmando o exposto acima, com relação ao comércio e aprovações 
na União Europeia, todas as culturas de OGM passam por um rigoro-
so sistema de autorização antes de serem colocados no mercado (como 
parte de produtos agrícolas importados colhidos fora da EU ou como se-
mentes utilizadas no cultivo na UE). Essas autorizações são precedidas 
por uma avaliação completa de segurança, realizada pela Autoridade Eu-
ropeia para a Segurança de Alimentos (EFSA)72, seguida de um processo 
político que envolve a Comissão Europeia e os Estados-Membros73.

Em Portugal a Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica 
(ASAE)74 é a autoridade administrativa nacional especializada no âm-
bito de segurança alimentar e da fiscalização econômica (artigo 2.°). 
Dentre suas competências destacam-se a prevista no artigo 8.° re-
ferente a criação de uma rede de intercâmbio de informação com 
entidades públicas ou privadas, esta rede promove a troca de infor-
mações através do Sistema de Alerta Rápido75 entre Portugal e a Rede 
Europeia de Autoridades de Segurança Alimentar (artigo 14.°) além 

71  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 56.

72  Autoridade Europeia que presta aconselhamento científico sobre os riscos associa-
dos aos alimentos. O seu aconselhamento diz respeito à legislação e às políticas europeias e, 
deste modo, contribui para proteger os consumidores dos riscos na cadeia alimentar, abrangen-
do as seguintes áreas: segurança dos alimentos para consumo humano e animal, nutrição, saú-
de animal e o bem-estar animal, proteção fitossanitária, fitossanidade. Disponível em: https://
europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efsa_pt. Acesso em: 07 abr. 2019.

73  EuropaBio. Trade & Approvals. Disponível em: https://www.europabio.org/
agricultural-biotech/trade-and-approvals. Acesso em: 07 abr. 2019.

74  Criada pelo Decreto-Lei n.° 237/2005 de 30 de dezembro.

75  É uma rede de informações da UE com a finalidade de trasmissão de informa-
ções que possuem relação com os riscos para saúde humana, derivados de alimentos ou de 
rações, com a principal finalidade de evitar que cheguem ao consumidor produtos nocivos 
a saúde. ESTORNINHO. op. cit., p. 60.
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da criação de uma Comissão Técnica Especializada atuando na área 
dos OGMs (artigo 13.°, 2, d)76.

Em termos de direito brasileiro, a Lei n.º 11.105/2005, estabelece al-
gumas competências quanto as normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente mo-
dificados – OGM e seus derivados. Entre os principais órgãos envolvidos 
estão o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança – CTNBio e um conjunto de Órgãos e Entida-
des de Registro e Fiscalização (OERF)77.

A composição do CNBS consta no artigo 9° da lei supracitada, sendo 
composta por 11 (onze) membros78 com a finalidade de prestar asses-
soramento superior ao Presidente da República na formulação e imple-
mentação da Política Nacional de Biossegurança – PNB, suas competên-
cias estão fixadas no no artigo 8°, §1° da Lei n.º 11.105/200579.

76  PORTUGAL - Decreto-Lei n.° 237/2005 de 30 de Dezembro. Cria a Autoridade 
de Segurança Alimentar e Económica e extingue a Inspecção-Geral das Actividades Eco-
nómicas, a Agência Portuguesa de Segurança Alimentar, I. P., e a Direcção-Geral de Fis-
calização e Controlo da Qualidade Alimentar. Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-/
search/473500/details/maximized. Acesso em: 02 ago. 2019.

77  BRASIL - Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005. op. cit.

78  Artigo 9°- O CNBS é composto pelos seguintes membros: I – Ministro de Estado 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá; II – Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia; III – Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; IV – Ministro 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; V – Ministro de Estado da Justiça; VI 
– Ministro de Estado da Saúde; VII – Ministro de Estado do Meio Ambiente; VIII – Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; IX – Ministro de Estado das 
Relações Exteriores; X – Ministro de Estado da Defesa; XI – Secretário Especial de Aqüicul-
tura e Pesca da Presidência da República.

79  Artigo 8°, § 1º - Compete ao CNBS: I – fixar princípios e diretrizes para a ação 
administrativa dos órgãos e entidades federais com competências sobre a matéria; II – ana-
lisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e oportunidade socioeco-
nômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para uso comercial de OGM e seus 
derivados; III – avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em manifestação 
da CTNBio e, quando julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no art. 16 desta 
Lei, no âmbito de suas competências, sobre os processos relativos a atividades que envol-
vam o uso comercial de OGM e seus derivados.
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De caráter consultivo e deliberativo, a Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio) órgão integrante do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, possui a finalidade de prestar apoio técnico e assessora-
mento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação 
da Política Nacional de Biossegurança de OGM e seus derivados, bem 
como estabelecer normas técnicas de segurança e pareceres técnicos 
referentes à autorização para atividades que envolvam pesquisa e uso 
comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu risco 
zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente (artigo 10). Esse 
órgão é composto por 27 (vinte e sete) membros titulares e suplentes 
de cidadãos brasileiros com notória atuação e saber científico, reconhe-
cida competência técnica, destacada atividade profissional nas áreas de 

biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio 

ambiente e com grau acadêmico de doutor (artigo 11)80.

As competências do CTNBio estão dispostas no artigo 14 da lei su-

pramencionada, no entanto merecem destaque as seguintes: o estabe-

lecimento de normas para as pesquisas com OGM e derivados (inciso I); 

critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM e seus deriva-

dos (inciso III); análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente 

a atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados (inciso IV); 

emissão de Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB para o de-

senvolvimento de atividades com OGM e seus derivados em laboratório 

(inciso XI), sem o qual as empresas não poderão desenvolver suas ativi-

dades; emissão de decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança 

de OGM e seus derivados no âmbito das atividades de pesquisa e de uso 

comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classificação quanto ao 

80  BRASIL - Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005. op. cit.
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grau de risco e nível de biossegurança exigido, bem como medidas de 
segurança exigidas e restrições ao uso (inciso XII)81.

No entendimento de CABRAL e GOMES, “resumidamente, a CTNBio 
avalia o risco, prevenção e precaução dos OGM no meio ambiente e seus 
possíveis impactos causados, definindo, em última e definitiva instância 
sobre a necessidade de licenciamento ambiental”82.

As atribuições dos Órgãos de Registro e Fiscalização encontram-se 
dispostas no artigo 1683 da Lei n.º 11.105/2005, o qual estabelece que a 
competência é de acordo com o tipo de OGM, cabendo aos Ministérios 
da Saúde, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente, 
da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da Repú-

81  BRASIL - Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005. op. cit.

82 CABRAL, Ana Luiza Novais; GOMES, Magno Federici. “A necessidade de estudo 
prévio de impacto ambiental nos procedimentos de aprovação de organismos genetica-
mente modificados no Brasil.” In: Scientia Iuris. Londrina, v. 22, n.2, jul. 2018, p. 11-42 
(citação da p. 21). Disponível em: http://www.uel.br/revistas/ uel/index.php/iuris/article/
view/33967. Acesso em: 05 abr. 2019.

83  Artigo 16, § 1° - Após manifestação favorável da CTNBio, ou do CNBS, em 
caso de avocação ou recurso, caberá, em decorrência de análise específica e decisão 
pertinente: I – ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitir as autori-
zações e registros e fiscalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados 
destinados a uso animal, na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins, de acordo 
com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta Lei; II – ao órgão competente 
do Ministério da Saúde emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades 
com OGM e seus derivados destinados a uso humano, farmacológico, domissanitário e 
áreas afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta Lei; III – 
ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações e registros 
e fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a serem liberados 
nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento 
desta Lei, bem como o licenciamento, nos casos em que a CTNBio deliberar, na forma 
desta Lei, que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio 
ambiente; IV – à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República 
emitir as autorizações e registros de produtos e atividades com OGM e seus derivados 
destinados ao uso na pesca e aqüicultura, de acordo com a legislação em vigor e segundo 
esta Lei e seu regulamento. 
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blica, a sua aprovação/liberação, conforme disposto no § 1° do referido 

artigo acima mencionado.

Pelo exposto, em termos de regulação e órgãos fiscalizadores, a 

União Europeia e Portugal apresentam um rigoroso sistema, com uma 

estrutura muito bem articulada no que se refere aos OGMs, proporcio-

nando através do sistema de regulação em rede maior segurança diante 

da responsabilidade e complexidade que o tema envolve, enquanto no 

Brasil o principal órgão de regulação de OGM é o CTNBIO que é uma ins-

tância colegiada, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

3.2  Libertação deliberada de OGM no ambiente

Em termos de direito europeu, a libertação deliberada84 de organismos 
geneticamente modificados no ambiente é regulada pela Diretiva 2001/18/
CE de 12 de março de 2001. Cumpre preliminarmente observar que a Dire-
tiva em questão faz referência em seus considerandos iniciais (n.°4)85 de que 
quando libertados no ambiente, independente da quantidade, os organis-
mos vivos podem afetar o ambiente de forma irreversível e sem fronteiras. 

Na União Europeia, antes de se proceder a uma libertação deliberada 
de um OGM ou de uma combinação de OGM, é necessário apresentar 

84  Conforme a Directiva 2001/18/CE, Artigo 2°, n.° 3 - Entende-se por “libertação 
deliberada” qualquer introdução intencional no ambiente de um OGM ou de uma combi-
nação de OGM sem que se recorra a medidas específicas de confinamento, com o objectivo 
de limitar o seu contacto com a população em geral e com o ambiente e de proporcionar 
a ambos um elevado nível de segurança. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32001L0018. Disponível em: 06 abr. 2019. 

85  Considerando 4- Os organismos vivos, quando libertados no ambiente em gran-
de ou pequena quantidades, para fins experimentais ou sob a forma de produtos comer-
cializados, são susceptíveis de se reproduzir no ambiente e atravessar fronteiras nacionais, 
afectando deste modo outros Estados-Membros. Os efeitos dessas libertações no ambiente 
podem ser irreversíveis. 
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uma notificação prévia à autoridade competente do Estado-Membro em 

cujo território deve ter lugar a libertação (artigo 6.º)86, a qual deve cons-

tar uma série de informações87.

Dentre as medidas previstas na Diretiva supracitada, destacam-se: a 

necessidade de ser realizada caso a caso uma avaliação dos riscos am-

bientais (apresentada de forma detalhada no anexo II da respectiva Dire-

tiva) e dos potenciais efeitos adversos sobre a saúde humana e sobre o 

ambiente (diretos/indiretos, curto/longo prazo), além de apurar se há a 

necessidade de gestão de riscos, e se for o caso, determinar quais méto-

dos serão mais adequados a utilizar88.

Salienta-se que a Diretiva em questão prevê que a introdução de OGM 

no ambiente deva ser feita de acordo com o princípio “por etapas”89, es-

tabelecendo também que nenhum produto que contenha ou seja consti-

86  Directiva 2001/18/CE - Artigo 6°, n.° 2. Da notificação referida no n.o 1 deve 
constar: a) Um dossier técnico que forneça as informações especificadas no anexo III e 
necessárias para a avaliação dos riscos ambientais da libertação deliberada do OGM ou da 
combinação de OGM, em especial: i) informações de ordem geral, incluindo informações 
sobre o pessoal e respectiva formação, ii) informações relativas ao(s) OGM, iii) informações 
relativas às condições de libertação e ao potencial meio receptor, iv) informações sobre 
as interacções do(s) OGM com o ambiente,v) um plano de monitorização e avaliação, em 
conformidade com as partes pertinentes do anexo III, dos efeitos do(s) OGM para a saúde 
humana ou para o ambiente, vi) informações sobre controlo, métodos de correcção, trata-
mento de resíduos e planos de emergência, vii) um resumo do dossier.

87  Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março 
de 2001. op.cit.

88  Directiva 2001/18/CE - Anexo II/A - Princípios aplicáveis dos riscos ambientais. Dis-
ponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32001L0018. 
Acesso em: 07 abr. 2019.

89  Deste modo o confinamento dos OGM irá sendo reduzido e a amplitude da 
libertação aumentada gradualmente, por etapas, mas apenas se a avaliação das etapas 
anteriores, em termos de protecção da saúde humana e do ambiente, indicar que se pode 
passar à fase seguinte
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tuído por OGM seja colocado no mercado sem os testes de campo terem 

sido satisfatórios nas fases de investigação e desenvolvimento90.

Outros aspectos relevantes regulamentados por esta Diretiva em ques-

tão, é que além do dever de serem criados registros de informações sobre 

as modificações genéticas dos OGM, bem como da localização onde os 

OGM foram libertados (artigo 31.º, 2), está previsto a obrigação da Comis-

são de apresentar um relatório contendo vantagens e desvantagens socio-

econômicas de cada categoria de OGM de três em três (artigo 31.º, 4)91.

A transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2001/18/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, referente a libertação deliberada no 

ambiente de organismos geneticamente modificados (OGM) e a colocação 

no mercado de produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM, 

foi realizada através do Decreto-Lei n.º 72/2003 de 12 de Março.

No referido Decreto, dentre outras disposições importantes, destaca-

-se a previsão da necessidade de autorização prévia da autoridade com-

petente, ouvida a Direção-Geral da Saúde (DGS) em caso de libertação 

deliberada no ambiente de um OGM ou de uma combinação de OGM 

(artigo 4.º, 1), o dispositivo legal também prevê a necessidade de uma 

avaliação específica dos riscos ambientais (artigo 4.º, 3, a), além da sub-

missão de notificação prévia emitida pelo interessado à autoridade com-

petente, devendo conter todos os requisitos previstos no artigo 5.º,1, e, 

ao fim da libertação o notificador deve elaborar e remeter a autoridade 

90 Directiva 2001/18/CE - Considerando 25. Disponível em: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PT/TXT /?uri=celex%3A32001L0018. Acesso em: 07 abr. 2019. 

91  Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março 
de 2001. op. cit
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competente um relatório dos resultados relativamente a qualquer risco 

para a saúde humana ou para o ambiente referindo, em especial, os tipos 

de produtos que pretende notificar posteriormente (artigo 12.º). No que 

se refere a colocação no mercado de produtos que contenham ou sejam 

constituídos por OGM, o artigo 15.º do Decreto-Lei supramencionado 

prevê a necessidade de autorização prévia da autoridade competente, 

ouvida a DGS (artigo 15.º, 1), a necessidade de notificação (artigo 16.º), 

e o relatório de avaliação, no qual a autoridade competente indica o seu 

parecer desfavorável à colocação do produto no mercado e a recusa da 

notificação ou o seu parecer favorável, remetendo, neste caso, o relató-

rio à Comissão (artigo 17.º, 3)92.

No direito brasileiro, a Lei de Biossegurança estabelece em seu artigo 

6º, inciso VI que fica proibido a: 

Liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âm-

bito de atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável 

da CTNBio e, nos casos de liberação comercial, sem o parecer 

técnico favorável da CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão 

ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio conside-

rar a atividade como potencialmente causadora de degradação 

ambiental, ou sem a aprovação do Conselho Nacional de Biosse-

gurança – CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, 

na forma desta Lei e de sua regulamentação93.

Cabendo ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emi-

tir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades que envol-

92  PORTUGAL - Decreto-Lei n.º 72/2003. op. cit. 

93  BRASIL - Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005. op. cit. 
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vam OGM e seus derivados a serem liberados nos ecossistemas naturais, 
de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento da lei 
supracitada (artigo 16, § 1°, inciso III)94. 

Diante da necessidade de decisão técnica da CTNBio para liberação de 
OGM no ambiente, a Resolução Normativa n.º 6, de 06 de novembro de 
2008, dispõe sobre as normas de liberação de OGM de origem vegetal e 
seus derivados95. Cumpre observar que a liberação planejada no meio am-
biente de microorganismos geneticamente modificados (MGM) e animais 
geneticamente modificados (AnGM) de Classe de Risco I96, é regulada pela 
Resolução Normativa n.º 7 de 27 de abril de 2009 que seguem as mesmas 
regras de autorização de liberação que a normativa supracitada97.

A liberação planejada no meio ambiente de Organismos Genetica-
mente Modificados (OGM) de Classe de Risco I e seus derivados, é re-
gulamentada pela Resolução Normativa n.° 8 de 3 de junho de 2009. De 

acordo com a resolução em questão, a proposta para libertação deve vir 

acompanhada dos documentos previstos no artigo 7º, conforme segue:

94  BRASIL - Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005. op. cit.

95  BRASIL - Resolução Normativa n.º 6, de 6 de novembro de 2008. Dispõe sobre 
as normas para liberação planejada no meio ambiente de Organismos Geneticamente Mo-
dificados (OGM) de origem vegetal e seus derivados. Disponível em: http://ctnbio.mcti.
gov.br/resolucoes-normativas/-/asset_publisher/OgW431Rs9dQ6/ content/resolucao-
-normativa-n%C2%BA-6-de-6-de-novembro-de-2008. Acesso em: 04 ago. 2019. 

96  Será considerado como OGM do Grupo I - aquele que se enquadrar no crité-
rio de não patogenicidade, resultando de organismo receptor ou parental não patogênico 
(classificado como Classe de Risco 1- (a) Classe de risco 1 - (baixo risco individual e baixo ris-
co para a comunidade) - organismo que não cause doença ao homem ou animal. Disponível 
em: http://www.famerp.br/cibio/risco.htm. Acesso em: 12 abr. 2019.

97  BRASIL - Resolução Normativa n.º 7, de 27 de Abril de 2009. Dispõe sobre as nor-
mas para liberação planejada no meio ambiente de Microorganismos e Animais Genetica-
mente Modificados (MGM e AnGM) de Classe de Risco I e seus derivados. Disponível em: 
http://ctnbio.mcti.gov.br/resolucoes-normativas/-/asset_publisher/OgW431Rs9dQ6/con-
tent/resolucao-normativa-n%C2%BA-7-de-27-de-abril-de-2009. Acesso em: 05 ago. 2019. 
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I  -  Requerimento Simplificado de Liberação Planejada no Meio 
Ambiente, conforme Anexo I desta Resolução Normativa; 

II  -  Mapas para a Liberação Planejada do OGM, conforme o 
Anexo II dessa Resolução Normativa; 

III  -  Pedido de importação de material, quando for o caso. Pará-
grafo único. A proposta deverá ser apresentada no vernáculo, 
em quatro vias, acompanhada do arquivo em meio digital98.

No anexo I (artigo 7º) acima referido, dentre outras informações que 
devem ser apresentadas nesse documento, destaca-se: Parecer da CIBio 
(Comissão Interna de Biossegurança), incluindo comentários sobre a capa-
cidade do Técnico Principal para gerenciamento dos trabalhos, a adequa-
ção do planejamento experimental contido na proposta, escolha do local 
e plano emergencial de segurança; OGM a ser liberado; a área total da 
liberação; previsão de datas para início e término da liberação; período; 
período de monitoramento após o término da libertação e as medidas de 
biossegurança. No anexo II, devem conter as seguintes informações: Nome 
do município, da propriedade e do proprietário do local onde será realiza-
da a libertação, bem como localização com coordenadas geográficas. 

Posta assim a questão, é de se dizer que na União Europeia para pro-
ceder a libertação deliberada de um OGM no ambiente, é necessário 
notificar previamente a autoridade competente, apresentar uma avalia-
ção dos riscos ambientais (caso a caso), além de ser realizada a intro-

dução desses organismos por etapas. No Brasil a libertação de OGM no 
ambiente, depende de parecer da CTNBio, seguindo as orientações das 
Resoluções Normativas deste órgão, não mencionando a necessidade de 

98  BRASIL - Resolução Normativa n.º 8, de 03 de junho de 2009. Dispõe sobre 
normas simplificadas para Liberação Planejada no meio ambiente de Organismos Geneti-
camente Modificados (OGM) da Classe de Risco I e seus derivados. Disponível em: http://
ctnbio.mcti.gov.br/resolucoes-normativas/-/asset_publisher/OgW4 31Rs9dQ6/content/
resolucao-normativa-n%C2%BA-8-de-3-de-junho-de-2009. Acesso em: 05 ago. 2019. 
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avaliação dos riscos ambientais, tampouco prevendo que a introdução 
desses organismos seja feita por etapas. 

3.3 Movimento transfronteiriço

Diante das incertezas que envolvem a questão dos OGM, os movi-
mentos transfronteiriços merecem especial atenção, uma vez que leva-
-se em conta o risco de ocorrências de contágios de plantações vizinhas, 
com sementes convencionais, caso esses organismos se difundam no 
ambiente, ultrapassando os limites e territórios.

Com relação aos movimentos transfronteiriços de OGM, o Protocolo 
de Cartagena sobre Biossegurança, estabelece uma série de disposições 
de controle, demonstrando a preocupação com os efeitos adversos que 
alguns OGMs podem causar no ambiente e na saúde humana. Nota-se 
que o Protocolo tem como objetivo principal99 os movimentos transfron-
teiriços de qualquer organismo vivo modificado, resultante da biotec-
nologia moderna, estendendo a sua aplicabilidade também ao trânsito, 
manipulação e utilização de todos os organismos vivos modificados, con-
forme previsto no artigo 4º do referido protocolo100.  

Cumpre observar que o Protocolo de Cartagena define movimento 
transfronteiriço em seu artigo 3º, k, como sendo “o movimento de um 
organismo vivo modificado de uma Parte a outra Parte, com exceções 

99  Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. Artigo 1º - Objetivo: De acordo com 
a abordagem de precaução contida no Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambien-
te e Desenvolvimento, o objetivo do presente Protocolo é de contribuir para assegurar um 
nível adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso seguros dos 
organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efeitos 
adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando em conta os 
riscos para a saúde humana, e enfocando especificamente os movimentos transfronteiriços. 

100  Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Bioló-
gica. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/223587/details/max
imized?perPage=100&anoDR=2004& types=SERIEI&search=Pesquisar. Acesso em: 05 ago. 2019. 
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que incluem também o movimento entre Partes e Não-Partes101. Além de 
outras medidas, dispõe sobre instruções no que se refere a movimento 
transfronteiriço intencional e não intencional102.   

No entendimento de DELITTI, “os movimentos intencionais são ope-
rações de importação e exportação que movimentam o comércio ali-
mentício internacional, já os não intencionais, são os que não se enqua-
dram nas operações comerciais acordadas entre as partes, consistindo 
em casos de contaminação transgênicas e ilícitos”103. 

Outro protocolo que reforça as disposições das regras e procedimen-
tos de controle dos movimentos transfronteiriços de OGM, é o Protocolo 
Suplementar de Nagoia-Kuala Lumpur, o qual em 2013 a União Europeia 
aderiu conforme Decisão do Conselho104, cujo o objetivo105 vem de en-
contro com os previstos no Protocolo de Cartagena. 

101  Entende-se por “Parte”- qualquer país ou organização de integração económica re-
gional que seja parte no protocolo. “Não-parte”, qualquer país ou organização regional de inte-
gração económica que não seja parte no protocolo.  Artigo 3º (15, 16) do Regulamento (CE) n.° 
1946/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Julho de 2003. Disponível em: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX% 3A32003R1946. Acesso em: 05 mai. 2019. 

102  Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade 
Biológica. op. cit

103  DELITTI, Luana Souza. O direito internacional e o movimento transfronteiri-
ço dos transgênicos. Dissertação de Mestrado (Departamento de Direito Internacional da 
Faculdade de Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 164 (citação da p. 
115-116). Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/ disponiveis/2/2135/tde.../Lua-
naSDelitti_Mestrado_integral.pdf. Acesso em: 11 abr. 2019. 

104  Decisão do Conselho (2013/86/EU) de de 12 de fevereiro de 2013 - relativa à ce-
lebração, em nome da União Europeia, do Protocolo Suplementar de Nagoia-Kuala Lumpur, 
sobre Responsabilidade Civil e Indemnização, ao Protocolo de Cartagena sobre Segurança 
Biológica. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PT/TXT/PDF/?uri=CELE
X:32013D0086&from=ET. Acesso em: 25 abr. 2019

105  O objetivo do presente Protocolo Suplementar é contribuir para a conservação e 
a utilização sustentável da diversidade biológica, tendo igualmente em conta os riscos para a 
saúde humana, através da criação de regras e procedimentos internacionais no domínio da 
responsabilidade civil e da indemnização respeitantes aos organismos vivos modificados.
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Cumpre obtemperar que, na União Europeia as normas que tratam 
do movimento transfronteiriço de OGM estão amparadas pelo Regula-
mento (CE) n.º 1946/2003, salienta-se aqui que (é Regulamento e não 
Diretiva), ou seja, possui aplicabilidade imediata, de forma a criar um 
procedimento único, a nível europeu.

Neste sentido, leciona ESTORNINHO que, “o regulamento supraci-
tado vem de encontro com a preocupação expressa no Protocolo de 
Cartagena relativamente aos movimentos transfronteiriços de OGM, 
procurando estabelecer um quadro jurídico comum para as exporta-
ções de OGM a países terceiros”106.

O Regulamento supramencionado criou um sistema de intercâmbio 
de informações e de notificações relativamente à exportação de OGM 
para países não pertencentes à União Europeia (UE). Impende observar 
que no artigo 4.º e seguintes há exigência de notificação prévia por parte 
do exportador ao país importador, por escrito, antes do primeiro movi-
mento transfronteiriço intencional de um OGM que se destinem a liber-
tação deliberada no ambiente, com garantia de exatidão de informações 
(expressas no anexo I do regulamento) para que o país importador possa 
decidir. Outro aspecto importante é que sem o consentimento expresso, 
por escrito do país importador (que tem 270 dias para comunicar suas 
decisões a parte, devendo novamente ser notificado caso não haja ma-
nifestação referente a primeira notificação), nenhum movimento trans-
fronteiriço intencional será efetuado (artigo 5.°). 

Oportuno se torna dizer que em relação ao movimento transfrontei-
riço não intencional, o regulamento em questão prevê que os Estados-
-Membros tomem as medidas adequadas para preveni-los (artigo 14.º), 

106  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 48. 
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caso isso ocorra cada Estado-Membro deve seguir as orientações previs-

tas no artigo 14.º, 2, a, b, conforme segue: 

2. Logo que um Estado-Membro tenha conhecimento de uma 

ocorrência, no território sob sua jurisdição, da qual resulte 

uma libertação de OGM que conduza, ou possa conduzir, a 

um movimento transfronteiriço não intencional susceptível 

de ter efeitos adversos importantes na conservação e na utili-

zação sustentável da diversidade biológica, tendo em conta os 

riscos para a saúde humana, esse Estado-Membro:

a) Tomará as medidas adequadas para informar o público e 

informará sem demora a Comissão, os restantes Estados-

-Membros, os Estados afectados ou que possam vir a ser 

afectados,o CIISB e, se necessário, as organizações interna-

cionais competentes; b) Consultará sem demora o Estado 
afectado ou que possa vir a ser afectado, para lhe permitir 
determinar as respostas adequadas e iniciar as acções ne-
cessárias, incluindo medidas de emergência para minimi-
zar quaisquer efeitos adversos importantes107.

Em termos de direito brasileiro, nessa matéria, a Lei de Biossegurança (Lei 
n.º 11.105/2005) e a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938 de 
1981) não fazem qualquer menção ao termo “movimento transfronteiriço”. 

A matéria está regulada através do Decreto n.º 6.925 de 06 de agosto 
de 2009, que dispõe sobre a aplicação do artigo 19 do Protocolo de Car-
tagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
o qual em seu artigo 3º, prevê que caberá ao CTNBio: 

107  Regulamento (CE) n.° 1946/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 15 de Julho de 2003 relativo ao movimento transfronteiriço de organismos gene-
ticamente modificados. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=CELEX%3A32003R1946. Acesso em: 05 ago. 2019. 

Ir para o índice

file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia
file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia


328

I - receber a notificação prevista no art. 9° do Protocolo108 e dar 
ciência, por escrito, de seu recebimento ao notificador, no 
prazo de noventa dias, informando-lhe, nos termos do pará-
grafo 2°, “c”, do referido artigo, que se deve proceder de acor-
do com o ordenamento jurídico interno brasileiro; e 

II  - dar ciência ao notificador, nos termos do art. 21 do Protocolo, da 
decisão sobre a concessão de tratamento de confidencialidade, 
assegurando-lhe o direito de pedir revisão dessa decisão109.

Quanto a exportação, caberá ao exportador sujeito à jurisdição 
brasileira notificar, por escrito, a Parte importadora antes do primeiro 
movimento transfronteiriço intencional de organismo vivo modificado 
contemplado no artigo 7º, §1º, do Protocolo110, devendo o exportador 
comunicar a Autoridade Nacional competente apropriada conforme sua 
área de atuação, sobre a realização de notificação à Parte importadora 
(artigo 4º do Decreto supracitado).

É sobremodo importante assinalar, que a contaminação genética oca-
sionada a disseminação de transgênicos é um fato preocupante, segundo o 
Ministério do Meio Ambiente, até meados de julho de 2005 já havia vários 
casos comprovados de contaminação que na época atingiram 27 países111. 

108  Artigo 9°- Acusação do recebimento da Notificação - 1. A Parte importadora 
acusará o recebimento da notificação, por escrito, ao notificador no prazo de noventa dias 
a partir da data do recebimento.

109  BRASIL - Decreto n.º 6.925, de 6 de Agosto de 2009. Dispõe sobre a aplicação 
do art. 19 do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversida-
de Biológica, promulgado pelo Decreto nº 5.705, de 16 de fevereiro de 2006, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /Ato2007-2010/2009/
Decreto/D6925.htm. Acesso em: 15 abr. 2019. 

110  Artigo 7° - Aplicação do Procedimento de Acordo Prévio Informado - 1. Sujeito ao 
disposto nos artigos 5º e 6º, o procedimento de acordo prévio informado constante dos artigos 
8º a 10 e 12 aplicar-se-ão ao primeiro movimento transfronteiriço intencional de organismos 
vivos modificados destinados à introdução deliberada no meio ambiente da Parte importadora.

111  MMA- Ministério do Meio Ambiente. Riscos. Disponível em: http://www.mma.
gov.br/informma/item/7511-riscos.html. Acesso em: 12 abr. 2019. 
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Em 2005 a Greenpeace juntamente com uma empresa do Reino 
Unido Gene Watch, iniciaram um trabalho de monitoramento, regis-
trando os casos de contaminação transgênica. Em 2007 a Greenpea-
ce divulgou um relatório com dados que apontam para 216 incidentes 
desde o início do monitoramento, envolvendo alimentos, rações, se-
mentes e liberação ilegal de OGM112. 

É sobremodo importante assinalar que os números são preocupan-
tes, isso sem mencionar os inúmeros casos desconhecidos e não reporta-
dos, são dados que alertam para a necessidade de uma melhor proteção 
e monitoramento ambiental a cerca da matéria.

Diante do que foi exposto, vale ressaltar que os países devem asse-
gurar que as culturas OGMs não afetem culturas convencionais e se dis-
seminem no ambiente, devendo implementar medidas de prevenção no 
que se refere a contaminação transfronteiriça.

3.4 Regime de autorização e comercialização de alimentos e rações 
geneticamente modificados

O direito alimentar europeu prevê fundamentos que garantem um 
elevado nível de proteção da saúde humana e dos interesses dos consu-
midores em relação aos gêneros alimentícios, estabelecendo princípios e 
responsabilidades comuns para garantir a segurança dos gêneros alimen-
tícios e dos alimentos para animais113.

112  Greenpeace European Unit. GM Contamination Register Report 2007. Dis-
ponível em: https://www. greenpeace.org/archive-eu-unit/en/Publications/2009-and-
earlier/gm-contamination-register-report-2007/. Aces so em: 12 abr. 2019. 

113  Regulamento (CE) n.° 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, 
cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em 
matéria de segurança dos géneros alimentícios - Artigo 1°. Disponível em: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32002R0178. Acesso em: 07 abr. 2019. 
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É sobremodo importante assinalar que, com o intuito de facilitar a 
livre circulação de alimentos e rações geneticamente modificados no 
mercado europeu, prevendo um regime jurídico que vem ao encontro 
das políticas comunitárias de saúde e proteção dos consumidores, dois 
regulamentos merecem destaque114. O Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
relativo a gêneros alimentícios  e alimentos para animais geneticamente 
modificados (que será tratado na sequência) e o Regulamento (CE) n.º 
1830/2003 relativo à rastreabilidade e rotulagem de organismos geneti-
camente modificados e à rastreabilidade dos gêneros alimentícios e ali-
mentos para animais produzidos a partir de organismos geneticamente 
modificados (objeto de estudo mais adiante). 

ESTORNINHO destaca que “estes dois regulamentos são especial-
mente importantes no que diz respeito ao regime da autorização de co-
mercialização de OGM e de controle pós-comercialização, criando um 
procedimento único a nível europeu”115.

Conforme previsto no artigo 4.º, 2 do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
ninguém pode colocar no mercado um OGM sem autorização. O pedido 
de autorização (que deve seguir acompanhado dos elementos constan-
tes no artigo 5.º) deve ser enviado as autoridades nacionais competentes 
de cada Estado-Membro, que terão 14 dias para confirmar a recepção 
do pedido ao requerente e informar a (EFSA) Autoridade Europeia para 
Segurança alimentar (artigo 5.º, 2), que terá 6 (seis) meses para avaliar o 

pedido (artigo 6.º,1)116.

114  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 47.

115  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 47- 48. 

116  Regulamento (CE) n.° 1829/2003 relativo a gêneros alimentícios para animais 
geneticamente modificados. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/
TXT/?uri=CELEX:32003R1829. Acesso em: 05 abr. 2019.
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A EFSA realiza a avaliação da segurança dos OGM antes de lograrem a 

autorização para utilização como alimento ou alimento para animais GM, 

e emite um dossiê técnico117. Após o parecer da autoridade, a Comissão 

(responsável pela gestão do risco) tem 3 (três) meses para elaborar uma 

recomendação aceitando ou rejeitando o pedido, e enviar ao Comité Per-

manente da Cadeia Alimentar e Saúde Animal, que aceitando a proposta, 

envia para a Comissão aprovar, e se esta não o fizer, o Comité avalia o 

projeto de decisão e decide pela aprovação ou não118.

A autorização concedida é válida em toda a Comunidade por 10 anos 

(artigo 7.º, 5), podendo ser renovada por períodos de 10 anos, mediante 

pedido do detentor da autorização à Comissão, a apresentar o mais tar-

dar um ano antes da data de expiração da autorização conforme previsto 

no artigo 11.º, 1 do regulamento em questão119. 

Na ordem jurídica interna, esta matéria está regulamentada pelo 

Decreto-Lei n.º 72/2003 de 10 de abril, o qual tem como objeto regular 

a libertação de OGMs para qualquer fim diferente da colocação do mer-
cado, bem como a colocação no mercado de produtos que os contenham 
ou por eles sejam constituídos (artigo 1.º), ademais, ainda neste instru-
mento normativo no artigo 15.º, encontram-se algumas disposições re-
ferentes a colocação no mercado dos produtos supramencionados. As 
disposições previstas neste artigo não são aplicáveis aos produtos que já 
tenham sido autorizados por legislação comunitária e que preveja uma 
avaliação específica dos riscos ambientais efetuada em conformidade 

117  EFSA- European Food Safety Authority. GMO applications: overview and procedure. 
Disponível em: http://www.efsa.europa.eu/en/applications/gmo. Acesso em: 02 abr. 2019. 

118  Regulamento (CE) n.° 1829/2003, op. cit. 

119  Regulamento (CE) n.° 1829/2003, op. cit.
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com os princípios e informações estabelecidos nos anexos II e III do pre-

sente diploma (artigo 15.º 3) e nem aos produtos que contenham ou se-

jam constituídos por OGM, desde que tenham sido autorizados ao abrigo 

do Regulamento (CE) n.º 2309/93, do Conselho (artigo 15.º, 4). Para os 

produtos que já tenham sido objetos de autorização escrita por parte da 

autoridade competente de outro Estado-Membro poderão ser utilizados 

desde que cumpram os requisitos previstos no artigo 15.º, 6 e 7, além 

disso, a autorização para colocação desses produtos no mercado deve 

ser objeto de publicação no Diário da República (artigo 20.º)120.

No Brasil, a Lei de Biossegurança estabelece que o processo de li-

beração de um organismo geneticamente modificado para comercia-

lização é de competência da CTNBio (artigo 14), regulamentado pelo 

Decreto n.º 5.591/05121 e Resolução n.º 01/06, cumpre observar aqui, 

que a legislação brasileira trata a comercialização de forma ampla, não 

mencionando um procedimento específico relacionado a alimentos 

para consumo humano ou animal.

A CTNBio dispõe de normas para liberação comercial de OGM e seus 

derivados, que encontram-se dispostas na Resolução Normativa n.º 5, de 

12 de março de 2008, e é no artigo 10 da referida normativa que estão 

previstos os requisitos para a proposta e possível aprovação/liberação co-

120  PORTUGAL - Decreto-Lei n.° 72/2003 de 10 de Abril. op. cit.

121  Artigo 1°- Este Decreto regulamenta dispositivos da Lei n.º 11.105, de 24 
de março de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 
sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a 
importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, 
a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados - 
OGM e seus derivados.
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mercial de OGM. Em síntese a requerente após aprovação preliminar do 

CIBio122, deve submeter a proposta ao CTNBio acompanhada de uma série 

de documentos previstos no artigo acima mencionado (dentre eles ava-

liação de riscos à saúde humana e animal, meio ambiente e outros). Após 

a apresentação da documentação, a secretaria executiva da CTNBio tem 

30 dias para informar a requerente se a documentação está completa. A 

CTNBio promoverá consulta pública da proposta pelo período de 30 dias 

após publicação no Diário Oficial da União (artigo 13). Essa proposta poste-

riormente será avaliada por todas as Subcomissões Setoriais Permanentes 

da CTNBio, com prazo de 90 dias para cada subcomissão analisar e emitir 

seus pareceres (artigo 15). Se a decisão técnica for favorável sobre a bios-

segurança da proposta de liberação comercial de OGM e seus derivados, a 

CTNBio remeterá cópia do processo aos órgãos de entidades de registro e 

fiscalização, para o exercício de suas atribuições (artigo 18)123.  

Para produtos destinados a uso humano, o pedido de liberação para 
uso comercial de OGM, caberá aos órgãos competentes do Ministério 
da saúde emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e ati-

122  CIBio - Comissão Interna de Biossegurança – é componente essencial para o 
monitoramento e vigilância das atividades com OGM e seus derivados e para fazer cumprir 
as normas de biossegurança. Toda instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa científi-
ca, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que utilize técnicas e métodos 
de engenharia genética ou realize pesquisas com Organismos Geneticamente Modificados 
(OGM) e seus derivados, ou mesmo, precise importar OGM e seus derivados, deverá criar 
uma Comissão Interna de Biossegurança (CIBio). Disponível em: http://ctnbio.mcti.gov.br/
resolucoes-normativas/-/asset_publisher/OgW431Rs9dQ6/content/perguntas-frequen-
tes. Acesso em: 11 abr. 2019.

123  BRASIL - Resolução Normativa n.º 5, de 12 de março de 2008. Dispõe sobre 
normas para liberação comercial de Organismos Geneticamente Modificados e seus deri-
vados. Disponível em: http://ctnbio. mcti.gov.br/resolucoes-normativas/-/asset_publisher/
OgW431Rs9dQ6/content/resolucao-normativa-n%C2%BA-5-de-12-de-marco-de-2008. 
Acesso em: 10 ago. 2019. 
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vidades com OGM, e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e ativi-
dades que utilizem OGM e seus derivados destinados a uso animal, na 
agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins (artigo 16, § 1º, incisos 
I e II da Lei de Biossegurança)124.

Diante do exposto, nota-se que tanto a União Europeia quanto o Bra-
sil, cada qual com suas especificidades, apresentam em seu ordenamen-
to jurídico as normas que regulamentam a autorização e comercialização 
de alimentos e rações geneticamente modificados. 

3.5  Sistema de rastreabilidade 

Tratando-se de OGM os sistemas de rastreabilidade são de suma im-
portância no controle e acompanhamento de produtos que contenham 
esses organismos, servindo de instrumento de proteção do consumidor 
e do meio ambiente. 

No entendimento de POZZETTI e FONTES, “a rastreabilidade é um sis-
tema de controle que tem por objetivo delinear o trajeto de um produto, 
OGM ou não, do início de sua cadeia produtiva ao seu destino final de 
consumo, sendo fundamental na identificação de falhas, contaminações 
distribuição e outros”125.

As regras gerais e fundamentais relativas à rastreabilidade e rotula-
gem de organismos geneticamente modificados e à rastreabilidade dos 
gêneros alimentícios e alimentos para animais produzidos a partir de or-

124  BRASIL - Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005. op. cit.

125  POZZETTI, Valmir Cesar. FONTES, Gustavo Rosa. “Rastreabilidade de organismos ge-
neticamente modificados (OGMs): Instrumento de proteção ao consumidor e ao meio ambien-
te.” In: Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.11, n. 21, jan/jun. 2014, p. 31-52 (citação da p. 36). 
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ganismos geneticamente modificados, no Direito Europeu encontram-se 

dispostas no Regulamento (CE) n.º 1830/2003 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 22 de setembro de 2003. Com esta norma pretende-

-se acompanhar os efeitos desses organismos no ambiente, na saúde, na 

gestão de riscos e se for o caso na retirada do produto do mercado. Neste 

dispositivo há previsão de um instrumento essencial para um sistema de 

rastreabilidade, que é a existência de indicadores únicos.

Conforme o Regulamento supracitado, em seu artigo 3º, “Identifica-

dor único”, é um código simples, numérico ou alfanumérico, que serve 

para identificar um OGM com base numa ação de transformação permiti-

da a partir da qual é desenvolvido e que proporciona os meios de aceder 

a informações específicas relativas a esse OGM126.

Nos termos do referido Regulamento, quanto a colocação no mercado 

de produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM, este impõe 

uma série de obrigações referente ao registro e transmissão de informações 

no momento da primeira fase de colocação e igualmente nas subsequen-

tes (artigo 4.º), estendendo-se esta obrigatoriedade também aos gêneros 

alimentícios e alimentos para animais produzidos a partir de OGM (artigo 

5.º). Como medidas de controle, a Comissão deve assegurar a criação de 

um registro central que deverá conter todas as informações em relação aos 

OGM (autorizados e não autorizados na UE), podendo ser acessado pelas 

autoridades competentes e pelos Estados-Membros (artigo 9.°). 

126  Regulamento (CE) n.° 1830/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 
de Setembro de 2003. Relativo à rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamente 
modificados e à rastreabilidade dos géneros alimentícios e alimentos para animais produzi-
dos a partir de organismos geneticamente modificados e que altera a Directiva 2001/18/CE. 
Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX: 32003R1830. 
Acesso em: 15 ago. 2019.  
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Além disso, em conformidade com o artigo 8.º do Regulamento em 

estudo, a Comissão criou um sistema de identificadores únicos aos OGM, 

trata-se do Regulamento (CE) n.º 65/2004 da Comissão, de 14 de janeiro 

de 2004, esse sistema estabelece a criação e atribuição de identificado-

res únicos aos organismos geneticamente modificados127. 

Ademais, os pedidos de colocação de OGM no mercado incluirão um 

identificador único relativo a cada OGM e deverão seguir os formatos de-

finidos no anexo do regulamento em questão, após consulta efetuada na 

base de dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econô-

mico (OCDE) e no Centro de Intercâmbio de Informações sobre Biosse-

gurança (artigo 2.º). Se a autorização for concedida, será especificado o 

identificador único do OGM, que será comunicado por escrito ao Centro 

de Intercâmbio de Informações sobre Biossegurança e também inserido 

nos registros da Comissão (artigo 3.°)128.

Na ordem jurídica interna o Decreto-Lei n.º 168/2004 estabelece 

as regras de execução visando garantir o cumprimento das obrigações 

em Portugal, decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1830/2003 (que es-

tabelece as regras relativas à rastreabilidade e rotulagem aplicáveis aos 

produtos que contenham ou sejam constituídos por organismos geneti-

camente modificados (OGM), aos gêneros alimentícios e aos alimentos 

para animais produzidos a partir de OGM). O Decreto-Lei mencionado 

acima prevê em seu artigo 3.º a competência para fiscalizar o cumpri-

127  Regulamento (CE) n.° 65/2004 da Comissão, de 14 de Janeiro de 2004, que 
estabelece um sistema para criação e atribuição de identificadores únicos aos organismos 
geneticamente modificados. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
ALL/?uri=CELEX:32004R0065. Acesso em: 15 ago. 2019. 

128  Regulamento (CE) n.° 65/2004 da Comissão de 14 de Janeiro de 2004. op. cit. 
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mento do regulamento129, prevê também as contra-ordenações puníveis 
com multas (dispostas no artigo 4.º, 1º, a, b, c, d, e, f, g, h, i ), sendo a 
tentativa e a negligência também passíveis de punição (artigo 4.°, 2) além 
das sanções acessórias que seguem expressas no artigo 5.º130, podendo 
estas serem aplicadas cumulativamente com as multas131. 

POZZETTI e FONTES destacam que, “em razão da globalização, o pro-
cedimento de rastreabilidade deve ser unificado de forma a permitir que 
o produto (alimento ou medicamento) tenha acompanhamento de pro-

129  Artigo 3º - Fiscalização. Sem prejuízo da competência atribuída por lei a outras 
entidades, a fiscalização do cumprimento do regulamento compete: a) À Inspecção-Geral 
do Ambiente, relativamente às obrigações decorrentes do artigo 4.º do regulamento, com 
excepção do disposto nas alíneas seguintes; b) À Direcção-Geral de Protecção das Culturas, 
relativamente às obrigações decorrentes do artigo 4.º do regulamento, no que respeita 
a sementes destinadas à sementeira e outros materiais de multiplicação de plantas; c) À 
Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar, relativamente às obri-
gações decorrentes dos artigos 4.º e 5.º do regulamento, no que diz respeito às matérias-
-primas, ingredientes, aditivos e géneros alimentícios para a alimentação humana; 

d) À Direcção-Geral de Veterinária, relativamente às obrigações decorrentes dos arti-
gos 4º e 5º do regulamento, no que diz respeito às matérias-primas, aditivos e alimentos 
para animais. Decreto-Lei n.° 168/2004.

130  Artigo 5.º - Sanções acessórias. Consoante a gravidade da contra-ordenação e 
da culpa do agente, podem ser aplicadas, cumulativamente com a coima, as seguintes san-
ções acessórias, nos termos previstos no Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas: 
a) Perda de objectos pertencentes ao agente; b) Interdição do exercício de profissões ou 
actividades cujo exercício dependa de título público ou de autorização ou homologação de 
autoridade pública; c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades 
ou serviços públicos; 

d) Privação do direito de participar em feiras;  e) Encerramento de estabelecimento 
cujo funcionamento esteja sujeito a autorização ou licença de autoridade administrativa; f) 
Suspensão de autorizações, licenças e alvarás. Decreto-Lei n.° 168/2004.

131  PORTUGAL - Decreto-Lei n.º 168/2004 de 07 de julho. Estabelece regras de 
execução do Regulamento (CE) n.º 1830/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Setembro, relativo à rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamen-
te modificados e à rastreabilidade dos géneros alimentícios e alimentos para animais 
produzidos a partir de organismos geneticamente modificados. Disponível em: https://
dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/517232/details/maximized?print_preview=print-
preview&dreId=121795. Acesso em: 03 ago. 2019. 
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cedimento desde a sua origem até seu consumo (consumidor) ou efeitos 
finais (meio ambiente) ”132.

No Brasil, entretanto, a Lei de Biossegurança não faz alusão sobre a 
rastreabilidade de alimentos e ingredientes alimentares que contenham 
OGM, referindo-se apenas a rotulagem133 (objeto de estudo mais adian-
te). Cumpre observar que no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 
8.078/1990) apenas há menção ao direito à informação, consagrado no 
artigo 4º, inciso IV134 e no artigo 6º, inciso III135, seguidos pelos artigos 8º 
e 9º que se referem a proteção à saúde e segurança136. 

Todavia, nota-se que a legislação brasileira é omissa com relação a 
rastreabilidade de produtos que contenham ou sejam constituídos por 
OGM, não fazendo qualquer menção especificamente no Código de De-
fesa do Consumidor, tampouco na Lei de Biossegurança. Enquanto no 

132  POZZETTI, Valmir Cesar. FONTES, Gustavo Rosa. op. cit., p. 42.

133  SANTOS, Roseli Rocha dos; MYSZCZUK,  Ana Paula; GLITZ, Frederico Eduardo Ze-
nedin. “Meio Ambiente, Segurança Alimentar e Consumo: Rastreabilidade e Certificação de 
Grãos GM e NON-GM.” In: Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais. Curi-
tiba, v.1, n.10, 2009, p. 275-300 (citação da p. 287). Disponível em: http://revistas.unibrasil.
com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/519/484. Acesso em: 07 abr. 2019. 

134  Artigo 4º - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e se-
gurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios: IV: educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus 
direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

135  Artigo 6º- São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara so-
bre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 

136   Artigo 8°- Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acar-
retarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qual-
quer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.  Artigo 9°- O 
fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segu-
rança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou 
periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.
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ordenamento jurídico europeu, o Regulamento (CE) n.º 1830/2003 e o 

Decreto-Lei n.º 168/2004, referente aos alimentos geneticamente modi-

ficados, conferem proteção tanto aos destinados para consumo humano 

quanto aos destinados ao consumo animal. 

3.6  Sistema de rotulagem 

O Codex Alimentarius137 define rótulo e rotulagem da seguinte for-

ma: “o rótulo inclui qualquer etiqueta, marca, desenho, ou outro tipo de 

descrição escrita, gravada ou impressa, e rotulagem, inclui o rótulo com 

qualquer escrito, impresso ou gráfico com a composição dos aditivos ali-

mentares, e que acompanha o alimento”138.

A rotulagem é indispensável aos alimentos, exercendo um papel 

fundamental no acesso à informação aos consumidores, é através das 

informações contidas nos rótulos que estes poderão exercer o seu di-

reito de escolha na hora da compra, optando por produtos com ou sem 

OGM na sua composição. 

A nível de Direito Europeu, as regras de rotulagem estão dispostas no 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 22 de setembro de 2003 (artigos 12.º e ss. e 24.º e ss.), bem como no 

137  O Codex Alimentarius foi desenvolvido nos anos 60, pela Organização das Na-
ções Unidas para a Agricultura e a Alimentação (Food and Agriculture Organization, FAO) e 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Trata-se de um código alimentar, que engloba 
uma série de regras, gerais e específicas, relativas à segurança alimentar, formuladas com 
o intuito de proteger a saúde dos consumidores e assegurar práticas justas no comércio 
alimentar. Disponível em: https://www.eufic.org/pt/food-safety/article/what-is-codex-
-alimentarius. Acesso em: 08 abr. 2019.

138  FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations. Food labelling. Disponí-
vel em: http://www.fao.org/ag/humannutrition/foodlabel/76333/en/. Acesso em: 08 abr. 2019. 
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Regulamento (CE) n.º 1830/2003 do Parlamento e do Conselho, de 22 de 
setembro de 2003 (artigo 4.º, b)139. 

ESTORNINHO intitula que “todos os produtos alimentares que conte-
nham mais de 0,9% de material geneticamente modificado devem con-
ter a advertência de que contêm OGM, sendo a rotulagem instrumento 
fundamental de proteção aos consumidores”140. 

Outros aspectos que merecem destaque acerca da matéria, tem 
relação com a imposição da rotulagem ser direcionada apenas para 
produtos destinados a consumo humano e ração para animais, não 
mencionando a exigibilidade em produtos derivados de animais que 
foram alimentados com rações geneticamente modificadas, nem em 
alimentos fornecidos em bares, restaurantes, os quais não tem qual-
quer especificação nos seus menus141.

Por fim, ficam isentos da obrigatoriedade de rotulagem, os gêne-
ros alimentícios que contenham vestígios de OGM (proporção inferior 
a 0,9%), desde que a presença desse material seja acidental ou tecni-
camente inevitável (artigo 12.º, 2 do Regulamento (CE) n.º 1829/2003), 
aceitando de certa forma a presença de ínfimas quantidades de OGM 
nos produtos, sem qualquer necessidade de rotulagem142. 

139  Artigo 4°, B - Rotulagem - 6. No que respeita aos produtos que contenham ou 
sejam constituídos por OGM, os operadores devem assegurar-se de que: a) Tratando-se de 
produtos pré-embalados que contenham ou sejam constituídos por OGM, seja incluída no 
rótulo a menção “Este produto contém organismos geneticamente modificados” ou “Este 
produto contém [nome do(s) organismo(s)] geneticamente modificados”; b) Tratando-se de 
produtos não pré-embalados oferecidos ao consumidor final, figure no expositor, ou ligada ao 
expositor do produto, a menção “Este produto contém organismos geneticamente modifica-
dos” ou “Este produto contém [nome do(s) organismo(s)] geneticamente modificados”.

140  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 89.

141  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 90.

142  Regulamento (CE) n.° 1829/2003. op. cit. 
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Na ordem jurídica interna o Decreto-Lei n.º 72/2003 prevê em con-
formidade com o estabelecido no Regulamento (CE) n.º 1829/2003, a ne-
cessidade de conter no rótulo a indicação “Este produto contem OGM”. 
O interessado em colocar o produto (que contenham ou sejam constitu-
ídos por OGM) pela primeira vez no mercado deve submeter a autorida-
de competente uma proposta de rotulagem que respeite os requisitos 
definidos (artigo 16.º, 1, f) devendo o rótulo referir de forma clara a ex-
pressão anteriormente mencionada. Ademais o artigo 26.º, 1, faz alusão 
de que a autoridade competente deve assegurar que, em todas as fases 
de colocação no mercado a rotulagem e a embalagem dos produtos que 
contenham ou sejam constituídos por OGM estejam em conformidade 
com os requisitos constantes da autorização referida no artigo 20.º143. 
Sobre a matéria, leciona ESTORNINHO, que “optou-se, em termos euro-
peus, por um sistema de rótulos avisadores de riscos e perigos, ao invés 
de um sistema de rotulagem de qualidade”144. 

De acordo com as normas brasileiras, o Decreto n.º 4.680, de 24 de 
abril de 2003, regulamentou o direito à informação relacionado aos ali-
mentos transgênicos, estabelecendo em seu artigo 2º o seguinte: 

Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares 
destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou 
sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modifi-
cados, com presença acima do limite de um por cento do produ-
to, o consumidor deverá ser informado da natureza transgênica 
desse produto145.(grifo da autora)

143  PORTUGAL - Decreto-Lei n.° 72/2003. op. cit.

144  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 90.

145  BRASIL - Decreto n.º 4.680, de 24 de abril de 2003. Regulamenta o direito à 
informação, assegurado pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto aos alimen-
tos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham 
ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, sem prejuízo do 
cumprimento das demais normas aplicáveis. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/ decreto/2003/d4680.htm. Acesso em: 12 ago. 2019. 
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Cumpre observar de acordo com o Decreto supracitado que, tanto 
os produtos embalados como os vendidos a granel ou in natura, no ró-
tulo deve constar uma das seguintes expressões, dependendo do caso: 
“(nome do produto) transgênico”, “contém (nome do ingrediente ou in-
gredientes) transgênico(s)” ou “produto produzido a partir de (nome do 
produto) transgênico” (artigo 2º, § 1º). 

Oportuno se torna dizer que na legislação brasileira, no artigo 3º do 
referido Decreto há menção de que os alimentos e ingredientes produ-
zidos a partir de animais alimentados com ração contendo ingredientes 
transgênicos, deverão trazer as informações com o (nome do animal) ali-
mentado com ração contendo ingrediente transgênico ou (nome do in-
grediente) produzido a partir de animal alimentado com ração contendo 
ingrediente transgênico.

Com relação ao símbolo utilizado nos produtos que contenham 
transgênicos, o Ministério da Justiça, através da Portaria n.º 2658, de 
22 de dezembro de 2003, definiu que o símbolo deverá apresentar as 
seguintes características:

-  O símbolo deverá constar no painel principal, em destaque e 
em contraste de cores que assegure a correta visibilidade. 

-  O triângulo será eqüilátero. 

-  O padrão cromático do símbolo transgênico, na impressão em 
policromia.

-  Deve obedecer às seguintes proporções: Bordas do triângulo e le-
tra T: 100% Preto e fundo interno do triângulo: 100% Amarelo146.

146  BRASIL - Portaria n.º 2658, de 22 de Dezembro de 2003. Ementa: Definir o sím-
bolo de que trata o art. 2º, § 1º, do Decreto n.° 4.680, de 24 de abril de 2003. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/393963/Portaria_2685_de_22_de_dezem-
bro_de_2003.pdf/54200bc1-8c57-4d36-bf1e-2045fcff1919. Acesso em: 08 de abr. 2019.
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Cumpre observar que a Lei de Biossegurança (n.º 11.105/2005) reafir-
ma a obrigatoriedade da rotulagem em seu artigo 40, porém não menciona 
percentual mínimo/máximo, apenas orienta que os alimentos ingredientes 
alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham 
ou sejam produzidos a partir de OGM deverão conter tais informações em 
seus respectivos rótulos147. No entanto, em 2016, o Tribunal Regional Fe-
deral (TRF) da 1ª Região, determinou que os alimentos que contenham 
transgênicos ou são produzidos a partir deles devem ser rotulados inde-
pendentemente do teor148, sendo a decisão que vigora até hoje149.

Observa-se por fim que o sistema de rotulagem da Europa é se-
melhante ao sistema brasileiro, apresentando mínima diferença em 
relação a porcentagem de OGM no produto (0,9% e 1%, respectiva-
mente), no entanto no Brasil, mesmo com a porcentagem explícita na 
legislação, em conformidade com a decisão do TRF, qualquer produto 
que contenha ou seja produzido a partir de OGM recebe o rótulo com 
o símbolo, independente do teor. Salienta-se também que na legislação 
brasileira há previsão de que os alimentos e ingredientes produzidos a 
partir de animais que foram alimentados com OGM, também devem 

147  BRASIL - Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005. op. cit. 

148  A previsão do limite de 1% de produto transgênico para fins de rotulagem não 
encontra respaldo em lei. Por isso, recente acórdão de relatoria do Ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal, manteve o entendimento do Tribunal Regional Federal (TRF) da 
1ª Região, que julgou procedente a Ação Civil Pública n.º 2001.34.00.022280-6/DF movida 
pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e pelo Ministério Público Federal (MPF) para 
que a União se abstenha de permitir ou autorizar “a comercialização de qualquer alimento, 
embalado ou in natura, que contenha OGMs, sem a expressa referência deste dado em sua 
rotulagem, independentemente do percentual e de qualquer outra condicionante, devendo-
-se assegurar que todo e qualquer produto geneticamente ou contendo ingrediente geneti-
camente modificado seja devidamente informado”, em consonância com os arts. 6º e 31 do 
CDC e art. 5º, XIV da CF. Disponível em: https://www12.senado. leg.br/publicacoes/estudos-
-legislativos/tipos-de-estudos/boletins-legislativos/bol59. Acesso em: 08 abr. 2019.

149  CIB- Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Transgênicos: tudo o que 
você precisa saber. Disponível em: https://cib.org.br/transgenicos/. Acesso em: 08 abr. 2019.
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conter o símbolo de transgênicos em seus rótulos, o que na legislação 
europeia não é mencionado. Posta assim a questão, é de se dizer que 
com a rotulagem ambos os sistemas (europeu/brasileiro) reconhecem 
o direito do consumidor à informação, permitindo que este escolha se 
deseja ou não consumir o produto.

3.7 Autonomia dos Estados para cultivar OGM

Na União Europeia, atualmente há a possibilidade de os Estados-
-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de OGM em seus territórios, 
a matéria está regulamentada pela Diretiva 2015/412 que alterou alguns 
dispositivos da Diretiva 2001/18. 

No entendimento de NOGUEIRA, a Diretiva suprareferida é um marco 
no regime europeu, concedendo aos Estados-Membros autonomia para 
escolher. Até então quando um OGM era autorizado para fins de cultivo, 
os Estados-Membros não podiam proibir ou limitar a livre circulação de 
OGM em seus respectivos territórios, salvo em condições excepcionais150.  

Cumpre observar que a respectiva Diretiva está em consonância com o 
princípio da subsidiariedade, concedendo aos Estados-Membros maior fle-
xibilidade nas tomadas de decisões sobre cultivar ou não OGM em seu ter-
ritório (considerando 8). Além disso, os Estados podem proibir ou restringir 
com base em vários motivos que podem ser invocados individualmente ou 
em conjunto, os quais podem estar relacionados com os objetivos de polí-
tica ambiental ou agrícola ou com outros motivos legítimos, quais sejam o 
ordenamento do território, o uso do solo, os impactos socioeconómicos, a 
coexistência de culturas e as políticas públicas (considerando 13). Convém 

150  NOGUEIRA, Luana Pavoni. Organismos geneticamente modificados em Esta-
dos de Direito Ambiental: questões jurídicas em torno da produção de OGMs para fins 
agrícolas, alimentares e energéticos.  Dissertação de Mestrado (área de Especialização 
em Ciências Jurídico-Políticas/Menção em Direito Constitucional), Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, Coimbra, 2015, p. 152 (citação da p. 24). 
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notar que, no tocante a prevenção de eventuais contaminações transfron-
teiriças que possam ocorrer de um Estado-Membro onde é autorizado o 
cultivo para um Estado-Membro onde o cultivo é proibido, devem os Es-
tados que cultivam tomarem as medidas necessárias para evitá-las (artigo 
1.º da Diretiva 2015/412, que alterou o artigo 26º-A da Diretiva 2001/18). 
Outro ponto importante previsto nesta Diretiva é a possibilidade de os Es-
tados, posteriormente reverem suas decisões e solicitarem a sua reinte-
gração no âmbito geográfico de cultivo151. Convém notar que alguns países 
(Áustria, Bulgária, Grécia, Alemanha, Hungria, Itália, Luxemburgo e Poló-
nia) adotaram cláusulas de salvaguarda (artigo 23º da Diretiva 2001/18/
CE) para proibir o seu cultivo nos seus territórios152.

Em Portugal, na ordem jurídica interna, a transposição da Diretiva 
2001/18, foi realizada através do Decreto-Lei n.º 72/2003, no entanto 
como a respectiva Diretiva foi alterada em alguns dispositivos pela Direti-
va 2015/412, o Decreto-Lei que correspondia também sofreu alterações 
pelo Decreto-Lei n.º 160/2005. Este diploma regula o cultivo de varie-
dades geneticamente modificadas, visando assegurar a sua coexistência 
com culturas convencionais e com o modo de produção biológico (artigo 
1.º), ademais, prevê obrigações gerais aos agricultores que pretendem 
cultivar, tais como participação em ações de formação promovidas pelas 
organizações de agricultores ou pelos produtores ou acondicionadores 
de semente (artigo 4.º, 1, a), notificação as entidades públicas e agri-

151  Directiva (UE) 2015/412 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de 
março de 2015 que altera a Diretiva 2001/18/CE no que se refere à possibilidade de os 
Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de organismos geneticamente modifi-
cados (OGM) no seu território. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/
TXT/?uri=CELEX:32015L0412. Acesso em: 20 mai. 2019. 

152  Parlamento Europeu- O cultivo de organismos geneticamente modificado na EU. 
Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20140902STO57801/
perguntas-e-respostas-o-cultivo-de-ogm-na-ue. Acesso em: 13 abr. 2019.
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cultores vizinhos com antecedência mínima de 20 (vinte) dias antes do 

início da semeadura (artigo 4.º, 1, c, d, e), entre outros153. 

Leciona ESTORNINHO que este diploma veio determinar uma série 

de medidas que passam por todas as etapas do processo de produção e 

armazenagem. A autora destaca ainda que no artigo 13.º do Decreto-Lei 

n.º 160/2005 há possibilidade de constituição de zonas livres para cultivo 

de espécies geneticamente modificadas (cumpridas as determinações 

estabelecidas no diploma em questão), além do estabelecimento de zo-

nas limítrofes de cultivo, como exemplo a distância mínima de isolamen-

to entre culturas (que encontram-se dispostas no anexo I)154. 

No Brasil, de acordo com os dados do Conselho de Informações so-

bre Biotecnologia, a utilização de sementes transgênicas estão cada vez 

mais presentes nas lavouras brasileiras, sendo o estado do Mato Grosso 

o principal usuário desta tecnologia agrícola (11,03 milhões de ha) se-

guidos pelos estados do Paraná (6,86 milhões de ha) e do Rio Grande do 

Sul (5,66 milhões de ha), respectivamente segundo e terceiro lugares155.

Todavia, no direito brasileiro, a legislação não faz alusão a cerca da 

matéria, não existindo regulamentação expressa que permita aos Esta-

dos optar pelo cultivo ou não de OGM. 

153  PORTUGAL - Decreto-Lei n.° 160/2005 de 21 de Setembro. Regula o cultivo de 
variedades geneticamente modificadas, visando assegurar a sua coexistência com culturas 
convencionais e com o modo de produção biológico. Disponível em: https://dre.pt/pesqui-
sa/-/search/148432/details/maximized. Acesso em: 20 set. 2019.

154  ESTORNINHO, Maria João. op. cit., p. 53.

155  CIB- Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Mato Grosso está à 
frente da China na adoção de biotecnologia agrícola. Disponível em: https://cib.org.
br/mato-grosso-esta-a-frente-de-canada-e-china-na-adocao-de-biotecnologia-agricola/. 
Acesso em: 13 Abr. 2019.
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3.8  Avaliação de impacto ambiental nos procedimentos que en-
volvem OGM

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, a Avaliação de 
Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento de caráter preventivo da polí-
tica do ambiente, fundamentado em estudos e consultas, com o objetivo 
de recolher informações, identificação e previsão dos efeitos ambientais 
de determinados projetos, bem como a viabilização de medidas que evi-
tem, minimizem ou compensem esses efeitos156. 

A nível europeu, como já citado anteriormente, a principal norma que 
estabelece os critérios a serem seguidos com relação aos OGM (plantas, 
animais e microorganismos) é a Diretiva 2001/18/CE. 

FARIA destaca algumas das principais obrigações impostas pela Dire-
tiva supracitada, dentre elas: 

-  Avaliação caso a caso dos possíveis riscos ambientais e à saúde 
humana, preliminarmente à liberação de OGMs;

-  Estabelecimento de procedimentos e critérios harmonizados para a 
avaliação caso a caso dos riscos potenciais resultantes da liberação;

-  Realização prévia de experimentos de campo, nas fases de in-
vestigação e desenvolvimento, em ecossistemas que possam 
ser afetados pela utilização de OGMs;

-  Respeito aos requisitos do Protocolo de Cartagena relativo à segu-
rança biológica, anexado à Convenção sobre Diversidade Biológica;

-  Garantia da rastreabilidade dos produtos que contenham ou 
sejam constituídos por OGMs, em todas as fases da sua colo-
cação no mercado;

156  APA- Agência Portuguesa do Ambiente. Avaliação de Impacte Ambiental. Disponí-
vel em: https://www. apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=146. Acesso em: 14 abr. 2019.
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- Rotulagem obrigatória para os produtos geneticamente modi-
ficados comercializados no âmbito da Comunidade Européia; 

-  Adoção de plano de monitoramento com a finalidade de de-
tectar e identificar efeitos imprevistos sobre a saúde humana 
e o ambiente, resultantes da liberação de produtos que conte-
nham ou sejam constituídos por OGMs157.

Nota-se que as medidas previstas na Diretiva supra mencionada, são ri-

gorosas, quanto a avaliação dos possíveis riscos relacionados aos OGM, de-

vendo serem realizados caso a caso de forma preliminar a liberação de OGM.  

No anexo II da Diretiva em questão encontram-se dispostos os prin-

cípios aplicáveis à avaliação (a curto/longo prazo, diretos/indiretos) dos 

riscos ambientais, levando-se em consideração as características (dados 

técnicos e científicos) dos OGM e das libertações dos OGM e as fases 

da avaliação dos riscos ambientais (Anexo II, C1 e C2, respectivamente), 

bem como as conclusões sobre o potencial impacto ambiental da liberta-

ção de OGM ou da sua colocação no mercado (anexo II,D)158. 

No entanto, em março de 2018, a Diretiva 2011/18/CE sofreu altera-

ções em alguns de seus anexos (II, III, III B e IV) pela Diretiva 2018/350/

UE, visando reforçar a avaliação dos riscos ambientais decorrentes da 

utilização de OGM159.  

157  FARIA, Carmen Rachel Scavazzini Marcondes. A polêmica dos transgênicos: As-
pectos Técnicos, Legais e Econômicos. Brasília, 2005. Disponível em: http://www2.senado.
leg.br/bdsf/handle/id/118. Acesso em: 14 abr. 2019. 

158  Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Março de 
2001. op. cit.

159  Directiva (UE) 2018/350 da Comissão, de 8 de março de 2018 que altera a Di-
retiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere à avaliação dos 
riscos ambientais de organismos geneticamente modificados. Disponível em: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX% 3A32018L0350. Acesso em: 18 ago. 2019. 
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No direito português, a transposição para a ordem jurídica interna se deu 
através do Decreto-Lei n.º 72/2003, conforme já mencionado anteriormen-
te (tópico 3.1). No referido Decreto a necessidade de avaliação específica 
dos riscos ambientais deve ser realizada para libertação deliberada de OGM 
para qualquer  fim, em conformidade com as regras previstas no anexo II do 
presente diploma (artigo 4.º, 3, a), em conformidade com o mesmo anexo, 
a notificação prévia  que deve ser submetida a autoridade competente pelo 
interessado em colocar no mercado pela primeira vez, produtos que conte-
nham ou sejam constituídos por OGM igualmente deve conter a avaliação 
de riscos ambientais (artigo 16º, 1, alínea b). É sobremodo importante as-
sinalar que as informações contidas na avaliação dos riscos ambientais, não 
podem ser mantidas confidenciais (artigo 28º, 3, alínea c)160. 

Cumpre observar que a nível Europeu, a Diretiva 2011/92/UE de 13 de de-
zembro de 2011, em seu artigo 4.º, 1, remete aos projetos (públicos e privados 
no ambiente) que devem ser submetidos a avaliação de impacto ambiental. 
Os anexos I e II contém todos os projetos abrangidos pelo artigo 4.º, e nenhum 
deles fazem menção a avaliação de impacto ambiental que envolvam OGM161. 

Outrossim, no texto constitucional brasileiro, o estudo de impacto am-
biental (EIA) está previsto no artigo 225, §1º, IV162, como requisito obrigató-
rio para atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental163. 

160  PORTUGAL - Decreto-Lei n.° 72/2003. op. cit.

161  Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de dezem-
bro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados 
no ambiente. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32011L0092&from=EN. Acesso em: 10 ago. 2019.

162  Artigo 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;

163  BRASIL- Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. op. cit. 
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Levando-se em consideração o risco que determinadas atividades envol-

vendo OGM podem causar, a avaliação de impacto torna-se medida impres-

cindível pelo Poder Público. No Brasil, os critérios estabelecidos em relação 

aos transgênicos, estão regulamentados pelo Conselho Nacional do Meio Am-

biente através da Resolução n.º 305/2002, onde encontram-se dispostas quais 

atividades exigem a constituição de Estudo prévio de Impacto Ambiental164.

Esta resolução disciplina os critérios e procedimentos a serem obser-

vados pelo órgão ambiental competente para o licenciamento ambiental 

(no caso em questão CTNBio)165 de atividades e empreendimentos que 

façam uso de OGM e derivados (pesquisa em área confinada, pesquisa 

em campo e liberação comercial no ambiente), dispondo quando for o 

caso a necessidade de elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 

e respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA). Cumpre 

observar que o EIA/RIMA para o licenciamento de atividade ou empreen-

dimento envolvendo OGM e derivados será elaborado “sempre que ne-

cessário”, conforme previsão artigo 8º, retratando como uma faculdade 

do órgão responsável e não como uma obrigação166. 

VARELLA leciona que, especificamente tratando-se de OGM, por ser 

uma tecnologia nova, com efeitos poucos conhecidos, os estudos de 

164  BRASIL-  Resolução Conama  n.º 305, de 12 de junho de 2002. Dispõe sobre 
Licenciamento Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio 
Ambiente de atividades e empreendimentos com Organismos Geneticamente Modifica-
dos e seus derivados. Disponível em: http://www2.mma.gov.br/ port/conama/legiabre.
cfm?codlegi=300. Acesso em: 21 ago. 2019. 

165  Artigo 16, § 3º da Lei de Biossegurança - A CTNBio delibera, em última e defini-
tiva instância, sobre os casos em que a atividade é potencial ou efetivamente causadora de 
degradação ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental.

166  BRASIL - Resolução Conama n.° 305, de 12 de junho de 2002. op. cit.
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impactos ambientais devem ser realizados de uma forma mais precau-

cionária, uma vez que os resultados dos testes com esses organismos 

sofrem inúmeras influências (temperaturas, solo, clima, fatores bióticos, 

abióticos e outros), ressaltando que há necessidade por parte do poder 

público de aliar o princípio da precaução os testes de biossegurança167.

Posta assim a questão, é de se dizer que, pela insegurança e incer-

teza científica que a utilização de OGM e seus derivados proporcionam, 

o Estudo de Impacto Ambiental é uma ferramenta essencial na imple-

mentação de qualquer atividade que envolva os transgênicos. No Brasil 

a elaboração do EIA/RIMA deveria estar constituído como uma obriga-

toriedade e não como discricionariedade do órgão ambiental licencia-

dor, conforme previsto atualmente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Organismos geneticamente modificados, produto das técnicas da bio-

tecnologia moderna, que tiveram o seu material genético manipulado para 

expressar as características desejadas de acordo uma finalidade específica, 

vem sendo nos últimos anos amplamente aplicados na agricultura. Ade-

mais este tema levanta uma série de dúvidas e suscita os mais variados 

questionamentos acerca das consequências danosas que estes organis-

mos podem causar para a saúde humana/animal e meio ambiente. 

FARIA alerta que os riscos que os OGMs podem causar sobre o equi-

167  VARELLA, Marcelo Dias. “O tratamento jurídico-político dos OGM no Brasil”. In: 
VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Coords.). Organismos geneticamente 
modificados. Belo Horizonte: Editora: Del Rey, 2005, p. 29-30. 
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líbrio ecológico e para a saúde humana abrangem transferência não 
desejada de genes, redução da biodiversidade, eliminação de insetos e 
fungos por OGMs alterados para produção de inseticidas e fungicidas, 
plantas resistentes a vírus que podem levar ao aparecimento de novas 
variantes do mesmo vírus, efeitos sobre as cadeias alimentares, além 
de alterações no metabolismo humano168. 

Oportuno se torna dizer, que não se pode afirmar por concreto os 
efeitos da introdução desses organismos no ambiente, na saúde, na agri-
cultura e consequentemente nos alimentos utilizados para o consumo 
humano e animal, uma vez que não se tem conhecimento científico so-
bre como esses organismos podem reagir fora do laboratório (onde são 
produzidos), tal fato gera muitas controvérsias e divide opiniões de pes-
quisadores, cientistas, legisladores e da sociedade como um todo.  

É sobremodo importante assinalar que, devido aos conhecimentos 
científicos serem inconclusivos ou insuficientes no que se refere aos po-
tenciais riscos que os OGMs podem oferecer, torna-se imprescindível a 
implementação de medidas de gestão de riscos. E nesse contexto o prin-
cípio da precaução funciona como instrumento de garantia quando dian-
te de incerteza científica houver ameaça a danos graves ou irreversíveis 
ao meio ambiente, devendo ser observado amplamente pelos Estados. 

No entendimento de DORNELAS, o princípio da precaução é um dos prin-
cípios gerais do direito ambiental, e sua positivação deu-se em um vasto nú-
mero de documentos legais internacionais, sendo integrante do ordenamen-

to jurídico brasileiro e princípio do direito internacional do meio ambiente169. 

168  FARIA, Carmen Rachel Scavazzini Marcondes. op. cit.

169  DORNELAS, Henrique Lopes. “Sociedade de risco e o princípio da precaução: 
conceito, finalidade e a questão de sua imperatividade.” In: Revista UNIABEU Belford 
Roxo, v. 4, n. 6, 2011, p. 109-143 (citação da p. 140). Disponível em: https://revista.unia-
beu.edu.br/index.php/RU/article/view/118/188. Acesso em: 15 mai. 2019. 
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Observa-se ainda que os modelos e sistemas regulatórios de OGMs 

adotados pela União Europeia/Portugal e Brasil embora sejam bastante 

distintos, apresentam o princípio da precaução incorporado na política 

ambiental, no entanto na percepção do sistema europeu devido aos ris-

cos desconhecidos e incertos que o cultivo e consumo desses organismos 

podem causar e aos potenciais impactos no meio ambiente, na saúde e 

na agricultura, assumem uma posição mais cautelosa, impondo normas 

de regulamentação rígidas e adotando uma postura mais precaucionista 

impondo uma análise de risco mais criteriosa, realizada caso a caso.

Além da regulamentação rígida sobre a matéria, outro ponto que me-

rece destaque no regime europeu, é a possibilidade dos países-membros 

optarem por limitar ou proibir o cultivo utilizando OGMs em seus territó-

rios, essa autonomia conferida vai de encontro aos interesses da política 

ambiental de cada país, no entanto é importante ressaltar que a cláusula 

de salvaguarda, permite aos países a opção de limitar/proibir, todavia a 

circulação de OGM no território do país autor da proibição não pode ser 

limitada tampouco vedada.   

No Brasil, embora com o título de segundo maior produtor de cultu-

ras biotecnológicas a avaliação de riscos é bastante flexível, uma vez que 

a realização dos testes necessários para a autorização de novos produtos 

no mercado, fica a cargo das empresas interessadas. Outro aspecto que 

merece atenção está relacionado com a necessidade de estudos prévios 

de impacto ambiental, exigido pela CRFB/88 no artigo 225, IV para ati-

vidade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente (como é o caso dos OGMs) e que pela Resolução do órgão 

competente para autorização tornou-se facultativo. 

Ir para o índice



354

Leciona SILVA que no Brasil “a liberação desses organismos é preocu-

pante, uma vez que a CTNBio sofre influências das grandes empresas de 

biotecnologia, aprovando transgênicos através de pareceres baseados 

em relatórios fornecidos pelas próprias empresas interessadas”170. No 

entendimento de CAMARA et.al. “as normas em vigor colocam o Brasil 

numa posição intermediária entre a regulamentação restrita da UE e al-

tamente flexível dos EUA”171. 

Diante de todo o exposto, parece oportuno mencionar que são ne-

cessários estudos e pesquisas aprofundados sobre a introdução dessa 

tecnologia no mercado, especialmente pela inexistência de conclusões 

científicas que comprovem os potenciais impactos negativos que a intro-

dução desses organismos pode acarretar para a saúde humana/animal e 

para o meio ambiente, abrangendo aspectos sociais, econômicos, políti-

cos e ambientais. Ademais paralelamente a esses estudos o Poder Públi-

co deve implementar uma fiscalização rígida em relação ao cumprimento 

das normas por parte das empresas de biotecnologia. 

170  SILVA, Natasha Vilela de Andrade. Organismos geneticamente modificados e 
o princípio da precaução: estudos de casos da CTNBio. Monografia- Departamento de 
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, 2014, 
p. 74 (citação da p. 60). Disponível em: Disponível em: https://www.maxwell. vrac.puc-rio.
br/24254/24254.PDF. Acesso em: 16 ago. 2019. 

171  CAMARA, Maria Clara Coelho; NODARI, Rubens Onofre; GUILAM, Maria Cristi-
na Rodrigues. “Regulamentação sobre Bio (in) segurança no Brasil: a questão dos alimen-
tos transgênicos.” In: Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis. v. 10, n. 1, jan/
jul. 2013, p. 261-286 (citação da p. 278), Disponível em: https://doi.org/10.5007/1807-
-1384.2013v10n1p261. Acesso em: 16 ago. 2019. 
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A avaliação de impacto ambiental  
na legislação portuguesa e brasileira.

DAVI DE PAIVA MACIEL

1. INTRODUÇÃO

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desen-
volvimento – Rio-92 reconheceu a necessidade de impactos ambientais 
serem avaliados e proclamou, no princípio 17 da Declaração do Rio1, que 
atividades com provável impacto significativo adverso sobre o meio am-
biente deveriam ser submetidas à avaliação do impacto ambiental, sujei-
tas ainda à decisão de uma autoridade nacional competente. 

A Agenda 212, também produto da Rio-92, em diversos pontos, con-

clama os Estados a procederem com avaliação de impacto ambiental, 

como, por exemplo, no seu item 11.23/b que trata de estudos de viabili-

dade para a criação de empresas de processamento florestal. 

1  CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
DE 1992 (RIO-92). Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: ONU, 1992. Disponivel em: <https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Desenvolvi-
mentoSustentavel/1992_Declaracao_Rio.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019.

2  CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
DE 1992 (RIO-92). Agenda 21. Rio de Janeiro: ONU, 1992. Disponivel em: <https://www.
mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap11.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019..
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No âmbito da Convenção sobre a Biodiversidade de 1992, as decisões 

nº IV/10, V/18 e VI/7 das Conferências das Partes3 – COP indicam a neces-

sidade de avalição de impactos ambientais.

Além dos documentos frutos da Rio-92, outros diplomas de Direito 

Internacional foram produzidos abordando a avaliação de impacto am-

biental, geralmente para regimes mais específicos, tal como a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar4 de1987 que traz, em seu 

art. 206º, a obrigação dos Estados avaliarem e publicarem os efeitos po-

tenciais de atividades que possam causar poluição considerável ou alte-

rações prejudiciais significativas ao meio marinho.

Em que pese a louvável iniciativa dos participantes desses acordos in-

ternacionais, e embora a avaliação de impactos ambientais possa ser con-

siderada uma obrigação decorrente do Direito Internacional Geral quando 

os impactos negativos sejam suscetíveis de transcender as fronteiras de 

um país5, o conceito de “provável impacto significativo adverso” e similares 

na seara do ambiente não é unívoco no plano internacional, cabendo aos 

Estados detalhar o que entendem como significativo em relação ao impac-

to ambiental, bem como o procedimento para aferição do mesmo. 

3  SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Handbook of 
the Convention on Biological Diversity Including its Cartagena Protocol on Biosafety. 3. 
ed. Montreal: Friesen, 2005. p. 522, 632, 720. Disponivel em: <https://www.cbd.int/doc/
handbook/cbd-hb-all-en.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019.

4  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar. Montego Bay: ONU, 1987. Disponivel em: <https://www2.camara.leg.br/
legin/fed/decret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-publicacaooriginal-1-pe.
html>. Acesso em: 4 out. 2019.

5  NOBRE, Márcio Albuquerque. Riscos ambientais transfronteiriços e avaliação de 
impacte ambiental. Revista do CEDOUA, Coimbra, n. 23, 2009. p. 125.
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Pioneiro na avalição de impacto ambiental, os Estados Unidos da 
América, mesmo antes da Declaração do Rio, já tinham aprovado pelo 
seu Congresso, em 1969, o National Environmental Policy Act – NEPA6 
impondo a necessidade de ponderação do impacto ambiental para de-
terminadas atividades.

Nos dias atuais, a avaliação de impacto ambiental permanece como 
um dos principais instrumentos jurídicos para a tutela do ambiente, con-
cretizador do princípio da prevenção enquanto mecanismo de controle 
prévio de atividades. Aliás, segundo Luís Moncada7, até a própria trami-
tação desse tipo de procedimento já é um meio de defesa do ambiente.

A avaliação de impacto ambiental é uma ferramenta preventiva que 
permite propor medidas para eliminar ou minimizar impactos negativos 
e ampliar os positivos, não apenas físicos ou biológicos, como também 
socioeconômicos8. Até mesmo o Banco Mundial, em sua Política Opera-
cional e de Procedimentos 4.019, exige avaliação de impacto ambiental 
para o financiamento de alguns projetos. 

O presente trabalho aborda sucintamente as soluções jurídicas por-
tuguesa e brasileira que cada país buscou para regulamentar a avaliação 
de impacto ambiental – AIA. Como um dos produtos da comparação en-

6  KRÄMER, Ludwig. Environment impact assessment in EU law - balance and pers-
pectives. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avalição de impacto ambiental. 
Lisboa: ICJP, 2013. p. 7.

7  MONCADA, Luís Cabral de. O ambiente e a relação jurídica administrativa. Re-
vista jurídica do urbanismo e do ambiente, Coimbra, n. 29/30, jan./dez. 2008. p. 32.

8  MEALHA, Esperança. Jurisprudência Portuguesa sobre AIA. In: GOMES, C. A.; 
ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: ICJP, 2013. p. 48.

9 WORLD BANK. Operational Manual: OP 4.01 - Environmental Assessment. Wash-
ington, D.C.: The World Bank Group, 1999. Disponivel em: <https://policies.worldbank.org/
sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=1565>. Acesso em: 4 out. 2019.

Ir para o índice

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=1565
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=1565


373

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

tre a legislação portuguesa de AIA e as normas brasileiras sobre o assun-
to, este estudo busca demonstrar que a AIA no Brasil existe como um 
procedimento integrado ao licenciamento ambiental10.

Em relação ao cenário normativo brasileiro, convém registrar que a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/8811 “pro-
duziu e institucionalizou um federalismo tridimensional”12 em que, para 
questões de meio ambiente, há competência legislativa13 e material14 de 
todos os entes federativos15, ou seja, da União, dos 26 Estados, dos 5.570 
municípios16 e do Distrito Federal17. Diante do colossal volume de normas 
produzidas por esses entes, será priorizado, quando o enfoque pairar so-
bre os entes subnacionais, o acervo normativo produzido pelo Estado do 

10 Na doutrina portuguesa, a professora Carla Amado Gomes parece concordar 
que a AIA está integrada ao procedimento de licenciamento ambiental brasileiro. Ao dis-
correr sobre os diplomas gerados a partir da Lei federal brasileira nº 6.938/81, a eminente 
professora realça a atenção dedicada por esses à “definição da noção de impacto ambiental 
para efeitos de incorporação de um estudo de impacto ambiental em determinados pro-
cedimentos de licenciamento”. Trecho em: GOMES, Carla Amado. O Direito ao ambiente 
no Brasil: um olhar português. In: GOMES, C. A. Textos dispersos de Direito do Ambiente. 
Lisboa: AAFDL, 2005. p. 276.

11  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). 
Brasília: Assembléia Nacional Constituinte, 1988. Disponivel em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

12 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30ª. ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2015. p. 364.

13 CRFB/88 (op. cit., nota de rodapé nº 11). Art. 24, incs.VI, VII, VIII, e art. 30, inc. I.

14 CRFB/88 (op. cit., nota de rodapé nº 11). Art. 23, incs. III, IV e VII.

15  CRFB/88 (op. cit., nota de rodapé nº 11). “Art. 18. A organização político-ad-
ministrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

16  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE. Base de dados 
“panorama”. Brasília: IBGE, 2019. Disponivel em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pan-
orama>. Acesso em: 2019 out. 4.

17  CRFB/88 (op. cit., nota de rodapé nº 11). “Art. 32. […] § 1º Ao Distrito Federal 
são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”.
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Ceará e pelo Município de Fortaleza, recorte esse motivado pela experiên-

cia profissional do autor deste trabalho que é mais próxima desses locais.

Além disso, considerando a não obrigatoriedade e a forte carência 

de regulamentação18 da Avaliação Ambiental Estratégica – AAE nos entes 

federativos brasileiros abordados neste trabalho, optou-se por não tratar 

desse múltiplo19 da AIA aplicado a planos e programas.

Ademais, cumpre informar que o texto deste estudo foi escrito em 

observância às normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa20 de 

1990, sem, contudo, alterar a redação original de trechos transcritos de leis 

ou de outras citações diretas, bem como adotou-se, em ampla  medida, a 

NBR 6023/201821 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

2. AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Em Portugal, a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA é um procedi-

mento administrativo que, na visão do professor Tiago Antunes22, tem 

18  BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. 4ª. ed. Belo Horizonte: Fó-
rum, 2018. p. 467 e 482.

19  GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª. ed. Lisboa: AA-
FDL, 2018. p. 217 - 218.

20  PORTUGAL et al. Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Lisboa: Presidên-
cia da República, 1990. Disponivel em: <http://www.cplp.org/Files/Filer/cplp/Acordos/
maisAcordos/AcordoOrtogrLinguaPortug.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019.

21  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6023. São Paulo: 
ABNT, 2018. Disponivel em: <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=408006>. 
Acesso em: 4 out. 2019.

22  ANTUNES, Tiago. A decisão do procedimento de Avaliação de Impacte Ambien-
tal. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 244.
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como objetivos proteger o meio ambiente e os recursos naturais, bem 

como garantir condições de vida sadias e equilibradas.

Esse procedimento é atualmente regido principalmente pelo Decre-

to-Lei português nº 151 – B/201323, norma essa que aprovou o regime 

jurídico da Avalição de Impacte Ambiental – RJAIA, produzido em atendi-

mento à Diretiva nº 2011/92/UE24, do Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 13 de dezembro de 2011.  

No Brasil, o termo “avaliação de impacto ambiental” pode ser lido 

em, pelo menos, três acepções: 1ª) como Estudo de Impacto Ambiental25 

– EIA26; 2ª) como qualquer tipo de estudo relacionado a impactos am-

bientais27; e 3ª) como um conjunto de procedimentos para mensuração 

e análise de impactos ambientais28.

23  PORTUGAL. Decreto-Lei nº 151 – B/2013, de 31 de outubro de 2013. Al-
terado pelos Decreto-Lei português nº 47/2014, Decreto-Lei português nº 179/2015, 
Lei portuguesa nº 37/2017 e Decreto-Lei português nº 152-B/2017. Lisboa: Presidência 
da República, 2013. Disponivel em: <https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/
lc/70122774/view>. Acesso em: 4 out. 2019.

24  UNIÃO EUROPEIA. Diretiva nº 2011/92/EU, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 13 de dezembro de 2011. Alterada pela Diretiva nº 2014/52/EU, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014. Bruxelas: Parlamento Europeu e Conselho 
da União Europeia, 2011. Disponivel em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT
/?qid=1566766606204&uri=CELEX:02011L0092-20140515>. Acesso em: 4 out. 2019.

25  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21ª. ed. São Pau-
lo: Malheiros, 2013. p. 269.

26  O EIA também é chamado na doutrina brasileira de EPIA, acrônimo de Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental. Cfr. SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 
11ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 215.

27  BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. 4ª. ed. Belo Horizonte: Fó-
rum, 2018. p. 182.

28  MOREIRA, Iara Verocai Dias. Vocabulário básico de meio ambiente. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, 1997. p. 34 - 35.

Ir para o índice

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70122774/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70122774/view
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1566766606204&uri=CELEX:02011L0092-20140515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1566766606204&uri=CELEX:02011L0092-20140515


376

A Lei federal brasileira nº 6.938/198129 – PNMA estabeleceu, no inc. 

II do seu art. 9º, que a avaliação de impactos ambientais é um dos ins-

trumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Nota-se que, diante 

dessa singela disposição legal da PNMA, a AIA brasileira poderia, em leis 

supervenientes ou no plano infralegal, ter sido regulamentada como um 

procedimento administrativo autônomo, semelhante à AIA portugue-

sa. Contudo, a prática e as normas sobre o assunto consolidaram a AIA 

brasileira inicialmente como sinônimo de Estudo de Impacto Ambiental 

– EIA30, especialmente com base em interpretações sobre a Resolução 

CONAMA nº 1/198631 e sobre o inc. IV32 do art. 225 da CRFB/8833. 

Hodiernamente, a AIA brasileira é geralmente compreendida como um 

gênero ao qual pertencem, além do próprio EIA, diversas outras espécies de 

estudos sobre impactos ambientais34, tais como o Estudo Ambiental Simplifi-

cado – EAS, o Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA35 e o Relatório Ambien-

29  BRASIL. Lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília: Presidência da 
República, 1981. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. 
Acesso em: 4 out. 2019.

30  PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental 
brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 140 - 141.

31  BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 1, de 
23 de janeiro de 1986. Brasília: CONAMA, 1986. Disponivel em: <http://www2.mma.gov.
br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23>. Acesso em: 4 out. 2019.

32  CRFB/88 (op. cit., nota de rodapé nº 11). Art. 225. “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”.

33  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2019. Item 
7.2.3. E-book.

34  BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. 4ª. ed. Belo Horizonte: Fó-
rum, 2018. p. 181.

35  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2015. p. 423.
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tal Simplificado – RAS36. Entretanto, neste trabalho será defendido que a AIA 
brasileira não é o estudo ambiental em si, mas um procedimento administra-
tivo no qual o estudo ambiental é um dos elementos instrutórios37.

Em comum, em ambos os sistemas jurídicos, português e brasileiro, a 
AIA é um instrumento que subsidiará um procedimento decisório. O RJAIA 
(português) é claro em seu art. 1º/2 ao dispor que as decisões proferidas 
no procedimento de AIA são prévias ao licenciamento ou autorização dos 
projetos suscetíveis de provocar efeitos significativos no ambiente, sob pena 
de nulidade (art. 22º do RJAIA). Por sua vez, no cenário brasileiro, em que 
se demonstrará que a avaliação de impactos ambientais está fortemente in-
serida em um tipo específico de procedimento, qual seja, o licenciamento 
ambiental, essa avaliação é condição para emissão da licença ambiental38.

Neste ponto é preciso fazer alguns esclarecimentos sobre o procedi-
mento de licenciamento ambiental brasileiro. Além de examinar a pos-
sibilidade de autorizar ao proponente a emissão de determinados po-
luentes sob certas condições, esse procedimento deverá analisar todos 

36  Os estudos ambientais mencionados podem ser encontrados, por exemplo, no 
item “h” do Anexo III da Resolução COEMA nº 2/2019. Cfr. CEARÁ (ESTADO). Conselho Es-
tadual do Meio Ambiente - COEMA. Resolução nº 2, de 11 de abril de 2019. Fortaleza: CO-
EMA, 2019. p. 197. Disponivel em: <https://www.semace.ce.gov.br/wp-content/uploads/
sites/46/2019/05/Resolucao-COEMA-02-de-2019.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019..

37  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013. p. 741 - 742.

38  Art. 3º da Resolução CONAMA nº 237/1997: “A licença ambiental para empreendi-
mentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degrada-
ção do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 
sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audi-
ências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação”. Em uma primeira leitura do 
art. 3º da Resolução CONAMA nº 237/1997 seria possível inferir que o licenciamento ambiental 
depende apenas de um mero estudo ambiental. Porém, como ficará demonstrado neste trabalho, 
o estudo ambiental é apenas um elemento do procedimento que resultará em uma verdadeira 
avaliação de impacto ambiental. Cfr. BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 
Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Brasília: CONAMA, 1997. Disponivel em: <http://
www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237>. Acesso em: 4 out. 2019.
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os impactos ambientais da obra ou atividade proposta. Nessa análise, 
o detalhamento do projeto e os estudos ambientais apresentados são 
essenciais39, podendo, em alguns casos, haver um subprocedimento ape-
nas para tratar dos impactos ambientais40. 

Destaque-se que a forma de avaliar os impactos ambientais pelos ser-
viços administrativos brasileiros é bastante variada, haja vista que todos 
os entes federados podem, dentro da respectiva competência, regula-
mentar o procedimento e emitir licenças ambientais. 

Ademais, a quantidade de atividades ambientalmente licenciáveis 
e, portanto, submetíveis a alguma avaliação de impacto, é bastante am-
pla, pois não se restringe apenas àquelas de impacto significativo. Con-
forme definição do inc. I do art. 2º da Lei Complementar brasileira – LC 
nº 140/201141, o licenciamento ambiental é “o procedimento adminis-
trativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizado-
res de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental” [grifos 
inovados]. Desse modo, além de avaliar e autorizar os projetos suscetí-
veis de causar poluição, o licenciamento ambiental brasileiro também 

39  Exemplos de documentação e estudos ambientais necessários para um pro-
cedimento de licenciamento ambiental podem ser encontrados em SUPERINTENDÊNCIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE. “CheckList” para licenciamento ambiental. 
Fortaleza: SEMACE, 2019. Disponivel em: <http://natuur.semace.ce.gov.br>. Acesso em: 4 
out. 2019. Abas “Simulador>CheckList”.. Alguns documentos com as exigências de conte-
údo que deverão conter alguns desses estudos ambientais podem ser vistos em SUPERIN-
TENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE. Termos de referência para estudos 
ambientais. Fortaleza: SEMACE, 2019. Disponivel em: <https://www.semace.ce.gov.br/
publicacoes/licenciamento/termos-de-referencia>. Acesso em: 4 out. 2019..

40  Essa situação será explicada no tópico “2.4 Procedimento”.

41  BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Brasília: 
Presidência da República, 2011. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/LCP/Lcp140.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.
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abrange aqueles utilizadores de recursos ambientais e os que podem, 

de qualquer forma, degradar a qualidade ambiental, sem se limitar aos 

de impacto ambiental mais elevado.

No Brasil, a PNMA, em seu art. 10, estabelece, desde 1981, a obri-

gatoriedade de licenciamento ambiental para “a construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utiliza-

dores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”42 [grifos 

inovados]. Todavia, essa lei não pormenoriza o rito procedimental do li-

cenciamento ambiental, devendo cada ente federado realizar esse deta-

lhamento de acordo com a sua respectiva competência material e legis-

lativa, inclusive suplementar43.

No exercício de suas respectivas competências, cada ente federado 

pode especificar tipos de estudos diferenciados para subsidiar a AIA do 

procedimento de licenciamento ambiental, AIA que, embora não se con-

funda com esse licenciamento44, a ele está integrada45. 

Frise-se, por oportuno, que neste trabalho não se nega a importância 

dos estudos ambientais, tanto em Portugal quanto no Brasil. Porém, sem 

42  Art. 10 da Lei federal brasileira nº 6.938/81 (op. cit., nota de rodapé nº 29).

43  TRENNEPOHL, Terence Dorneles. Manual de Direito Ambiental. 5ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 68.

44  A Lei federal brasileira nº 6.938/1981 (op. cit., nota de rodapé nº 29) estabele-
ceu, no inc. II do seu art. 9º, que a avaliação de impactos ambientais é um dos instrumen-
tos da Política Nacional do Meio Ambiente e, logo no inciso seguinte, inseriu o licencia-
mento ambiental de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras como outro desses 
instrumentos.

45  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2015. p. 414.
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uma análise crítica e séria sobre o conteúdo desses estudos, de nada ser-

virão para a instrução do procedimento autorizativo ambiental46. 

Na visão de Eduardo Rodrigues47, qualquer estudo sobre impactos 

ambientais 

deverá visar a identificação, descrição e avaliação dos eventu-

ais efeitos significativos no ambiente (já identificados e ainda os 

potenciais) e da sua matriz de interdependência, quer nas com-

ponentes previsíveis (princípio da prevenção) quer em muitas 

outras que são ainda riscos potenciais (princípio de precaução). 

Somado a esse estudo, a autoridade de AIA, portuguesa ou brasilei-

ra, também precisará observar, por exemplo, as limitações da legislação 

aplicável, os interesses manifestados durante a participação do público, 

o parecer técnico sobre o estudo ambiental e cumprir todo rito procedi-

mental devido para somente então proferir uma decisão de AIA.

Segundo o professor Figueiredo Dias48, uma autorização administra-

tiva ambiental envolve relações jurídicas multipolares, pois coloca em 

causa diversos direitos fundamentais (ex.: livre iniciativa econômica, pro-

priedade, ambiente sadio, trabalho e saúde) e interesses públicos (ex.: 

desenvolvimento econômico e proteção do ambiente). Nesse aspecto, 

46  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21ª. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2013. p. 312.

47  RODRIGUES, Eduardo R. Lopes. A cidadania na tomada de decisões inseridas 
nas políticas de ambiente - os princípios jurídicos da prevenção e da precaução. Revista 
Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, Coimbra, n. 31/34, jan./dez. 2019/2010. p. 62.

48  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. p. 585.
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a AIA é um instrumento de conciliação entre as dimensões ambiental e 

econômica dos projetos com o desenvolvimento49, de forma a se alcan-

çar uma decisão administrativa ambiental mais adequada. No entanto, o 

professor Jorge Pação50 faz o indispensável alerta de que o procedimen-

to de AIA deve ser conduzido à luz do Princípio da Imparcialidade, visto 

em duas perspectivas: negativa, no sentido de que interesses puramen-

te pessoais ou irrelevantes não deverão ser considerados; e positiva, de 

modo que todos os interesses legítimos em causa sejam ponderados e 

não apenas uma parte do todo.

2.1. Âmbito de aplicação da AIA

O âmbito de aplicação da AIA, especialmente no sistema jurídico por-

tuguês, possui regras diferentes a depender se está em causa um projeto 

novo ou a modificação de um empreendimento ou atividade já regular-

mente em operação.

O Decreto-Lei português nº 151 – B/2013 (RJAIA) estabeleceu o regi-

me jurídico da avaliação de impacto ambiental para projetos51 públicos 

ou privados suscetíveis de produzir efeitos significativos no ambiente. Em 

seu art. 1º, nº 3 e subsequentes, são feitas referências aos anexos do 

RJAIA para o detalhamento de quais são esses projetos.

49  SARAIVA, Rute. A Avaliação de Impacto Ambiental no Direito Internacional. In: 
GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: ICJP, 
2013. p. 26.

50  PAÇÃO, Jorge. A Avaliação de Impacto Ambiental e o Princípio da Imparcialida-
de. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 75 - 76.

51  “Projetos”, de acordo com o art. 2º/o do RJAIA, são “obras de construção ou 
de outras instalações, obras ou intervenções no meio natural ou na paisagem, incluindo as 
intervenções destinadas à exploração de recursos naturais”.
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O regime de AIA inaugurado pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013 man-
teve o modelo do Decreto-Lei português nº 197/200552 em que existem 
três níveis do âmbito de aplicação do AIA53: a) um sistema de aplicação 
predominantemente direta para os projetos listados no Anexo I; b) um 
outro sistema baseado em limiares mínimos em relação aos projetos ti-
pificados no Anexo II; e c) um sistema de aplicação de acordo com o caso 
concreto, dependente da decisão de uma autoridade.

Os projetos novos que se enquadrarem nos Anexos I e II do RJAIA, em re-
gra, precisarão passar pelo procedimento AIA, independentemente de prévia 
aferição administrativa individualizada da significância do impacto ambiental 
causado por eles, bastando, em algumas situações, alcançar os limiares fixa-
dos no RJAIA (art. 1º/3/a e b/i do RJAIA). Todavia, embora a enumeração dos 
tipos de projetos nesses anexos possa ser considerada taxativa, o sistema tem 
natureza aberta54 e projetos fora dessas listas também poderão ser submeti-
dos à AIA por decisão de uma autoridade competente, desde que observadas 
algumas condições que serão vistas adiante (art. 1º/3/c do RJAIA).

O Anexo II do Decreto-Lei nº 151 – B/2013, ao adotar a tipificação 
de projetos por meio de conceituação55 de determinadas atividades ou 

52  PORTUGAL. Decreto-Lei nº 197/2005. Lisboa: Presidência da República, 2005. 
Disponivel em: <https://dre.pt/pesquisa/-/search/583190/details/maximized>. Acesso 
em: 4 out. 2019.

53  ANTUNES, Tiago. A decisão do procedimento de Avaliação de Impacte Ambien-
tal. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 215 - 217.

54  GASPAR, Pedro Portugal. Acórdãos relativos à construção do Túnel do Mar-
quês de Pombal - Problemática da Avalição de Impacte Ambiental. Scientia Ivridica, 
Braga, n. 300 - Tomo LIII, set./dez. 2004. p. 589. Ainda em relação “Túnel do Marquês”, 
cfr. PORTUGAL. Supremo Tribunal Administrativo - STA. Acórdão de 24-11-2004 proferi-
do no processo 01011/04. Lisboa: STA, 2004. Disponivel em: <http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf?OpenDatabase>. Acesso em: 4 out. 2019.

55  GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª. ed. Lisboa: AA-
FDL, 2018. p. 188.
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infraestruturas, além de segregar parâmetros diferentes para projetos lo-
calizados ou não em áreas sensíveis56, elenca tipos de projetos que preci-
sarão se submeter ao procedimento de AIA, estes desde que abrangidos 
pelos limiares fixados nesse anexo (art. 1º/3/b/i do RJAIA). Entretanto, 
mesmo abaixo desses limiares, projetos que, por decisão de uma autori-
dade competente, sejam vistos como potenciais causadores de impactos 
significativos ao ambiente em função de sua localização, dimensão ou 
natureza, observados os critérios do Anexo III do RJAIA, também se sujei-
tarão à AIA (art. 1º/3/b/ii e iii do RJAIA).

No Brasil, a AIA está integrada ao procedimento de licenciamento 
ambiental e, por esse motivo, neste estudo, o âmbito de aplicação da AIA 
e do licenciamento ambiental serão os mesmos. 

Diferente do Estado Português57, o Brasil é uma federação58 e cada 
ente federativo subnacional pode normatizar com maior autonomia 

56  Conforme o art. 2º/a do Decreto-Lei nº 151 – B/2013, “«Áreas sensíveis» são: i) 
Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; ii) Sítios 
da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classi-
ficadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.os 
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 
92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais 
e da fauna e da flora selvagens; iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em 
vias de classificação definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro”.

57  Constituição de República Portuguesa de 1976 – CRP/76. Art. 6º/1: “O Estado é 
unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os 
princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização de-
mocrática da administração pública”. Cfr. PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa 
de 1976. Lisboa: Assembleia Constituinte, 1976. Disponivel em: <https://www.parlamento.
pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 4 out. 2019.

58  CRFB/88 (op. cit., nota de rodapé nº 11). “Art. 1º: A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:[…] Art. 18. A organização 
político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.
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como cumprirá com os deveres de sua competência material59 em rela-
ção ao licenciamento ambiental e à proteção ao meio ambiente, obser-
vadas as limitações das respectivas competências legislativas60. 

Conforme previsão do art. 10 da Lei federal brasileira nº 6.938/1981 
e do inc. I do art. 2º da Lei Complementar brasileira – LC nº 140/201161, 
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental são submetíveis ao procedimento de 
licenciamento ambiental. Essa disposição legal abrange uma quantidade 
muito vasta de situações, parte delas tratada nessa própria lei e outras 
detalhadas em instrumentos normativos diversos, ou pela própria União 
ou pelos Estados e Municípios. Nesse sentido, observa-se que, frequen-
temente, os tipos de empreendimentos e atividades submetíveis ao li-
cenciamento ambiental (e à AIA a ele integrada) são fixados pelos entes 
federativos em um rol através de lei ou listados em algum regulamento 
infralegal, existindo apenas algumas situações que dependerão da deci-
são de uma autoridade, caso a caso.

No campo de atuação da União, o inc. XIV do art. 7º do LC nº 140/2011 
impõe a necessidade de licenciamento ambiental (e à AIA a ele integra-
da) a alguns projetos, com base na localização ou na natureza deles, sem 
restrição por limiares. Já o Decreto federal nº 8.437/201562, sem prejuízo 
do disposto na LC nº 140/2011, traz uma lista de tipologias de empre-

59  CRFB/88 (op. cit., nota de rodapé nº 11). Art. 23, incs. III, IV e VII.

60  CRFB/88 (op. cit., nota de rodapé nº 11). Art. 24, incs.VI, VII, VIII, e art. 30, inc. I.

61  BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Brasília: 
Presidência da República, 2011. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/LCP/Lcp140.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

62  BRASIL. Presidência da República. Decreto federal nº 8.437, de 22 de abril de 
2015. Brasília: Presidência da República, 2015. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8437.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.
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endimentos e atividades ambientalmente licenciáveis pela União, alguns 
desses somente a partir de determinado limiar63.

Em relação aos Estados-membros brasileiros, traz-se como exemplo 
a normatização do Estado do Ceará que, desde 1996, por meio da Lei es-
tadual cearense nº 12.62164, obriga postos de combustíveis de qualquer 
porte ou localização a se submeterem ao licenciamento ambiental esta-
dual. Recentemente, sucedendo diversas outras resoluções, a Resolução 
COEMA nº 02/201965 especificou 394 tipologias sujeitas ao licenciamen-
to ambiental estadual66 (e à AIA integrada), muitas delas licenciáveis so-
mente ao atingir certo patamar.

Quantos aos Municípios brasileiros, apresenta-se o caso do Municí-
pio de Fortaleza. A Lei Complementar fortalezense nº 208/201567 utilizou 

63  No art. 3º do Decreto federal brasileiro nº 8.437/2015 (op. cit., nota de roda-
pé nº62) podem ser encontradas tipologias que serão submetidas ao licenciamento am-
biental federal independe de limiares, como as rodovias, ferrovias e hidrovias federais, e 
outras que dependerão de alcançar determinado patamar, como os portos organizados e 
os terminais de uso privados que precisarão atingir o volume mínimo de movimentação de 
15.000.000 ton/ano ou 450.000 TEU/ano.

64  CEARÁ (ESTADO). Lei estadual nº 12.621, de 26 de agosto de 1996. Fortaleza: 
Governadoria do Estado, 1996. Disponivel em: <https://www2.al.ce.gov.br/legislativo/leg-
islacao5/leis96/12621.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

65  CEARÁ (ESTADO). Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA. Resolução nº 
2, de 11 de abril de 2019. Fortaleza: COEMA, 2019. p. 147 - 200. Disponivel em: <https://
www.semace.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2019/05/Resolucao-COEMA-
02-de-2019.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019.

66  Observada a regulamentação de impacto local da Resolução COEMA nº 7/2019, 
alguns desses empreendimentos ou atividades poderão ser licenciados pelos Municípios 
quando houver órgão municipal capacitado. Cfr. CEARÁ (ESTADO). Conselho Estadual do Meio 
Ambiente - COEMA. Resolução nº 7, de 12 de setembro de 2019. Fortaleza: COEMA, 2019. 
Disponivel em: <https://www.semace.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2019/09/
Resolu%C3%A7%C3%A3o-Coema-07-de-2019.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019.

67  FORTALEZA (MUNICÍPIO). Lei Complementar municipal nº 208, de 15 de julho 
de 2015. Fortaleza: Prefeitura municipal, 2015. Disponivel em: <https://portal.seuma.for-
taleza.ce.gov.br/fortalezaonline/servletrepositoriolegislacao?arquivo=LEI_N_208.2015.
pdf&pasta=isencaoLicenciamentoAmbiental>. Acesso em: 4 out. 2019.
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tanto o critério de localização para definir empreendimentos e atividades 
que deverão passar pelo procedimento de licenciamento ambiental, ex-
cluindo algumas tipologias e construções de menor tamanho em seu art. 
5º, como também adotou um amplo rol de tipologias em seu Anexo I sem 
valor mínimo para incidência do licenciamento.

Tanto no Brasil quanto em Portugal é possível tratamento diferencia-
do para projetos de pesquisa que pela regra geral seriam submetidos ao 
procedimento normal de AIA.

O RJAIA português dispõe, em seu art. 1º/5, que

estão igualmente sujeitos a AIA os projetos do anexo I que se 
destinem exclusiva ou essencialmente a desenvolver e ensaiar 
novos métodos ou produtos e que não sejam utilizados durante 
mais de dois anos, considerados, com base em análise caso a 
caso nos termos do artigo 3.º, como suscetíveis de provocar im-
pacte significativo no ambiente. 

Ao lecionar sobre o art. 1º do RJAIA, a professora Carla Amados Go-
mes68 interpreta que o procedimento de AIA incide sobre projetos 

tipificados no Anexo I [nº 3, alínea a)], mesmo que se desti-
nem exclusiva ou essencialmente a experimentação e fiquem 
inactivos por mais de dois anos, hipótese em que seu impacto 
ambiental deverá ser analisado pela entidade licenciadora nos 
termos do artigo 3º/1 a do RAIA. [grifos inovados]

Em que pese toda a conhecida sabedoria da eminente professora, 
ousa-se respeitosamente discordar dessa interpretação e emprestar 

68  GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª. ed. Lisboa: AA-
FDL, 2018. p. 187.
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outra leitura a esse dispositivo. Explica-se: a regra geral prevista no art. 
1º/3/a do RJAIA é a de que os projetos enquadrados no Anexo I estarão 
sujeitos à AIA, ou seja, projetos, destinados ou não à experimentação, de 
qualquer duração, quando enquadrados no Anexo I já estariam sujeitos à 
AIA mesmo sem o legislador criar um novo dispositivo só para incluí-los. 
Por sua vez, o art.1º/5 do RJAIA excepciona essa regra geral para projetos 
dotados de características específicas. Assim, projetos destinados à expe-
rimentação e que sejam utilizados por até dois anos somente precisarão 
se submeter à AIA se forem considerados como suscetíveis de causar 
significativo impacto ambiental. Desse modo, defende-se neste trabalho 
que o art. 1º/5 não foi redigido para incluir projetos inativos na regra ge-
ral do art. 1º/3/a do RJAIA, mas sim para criar uma exceção à regra geral 
de modo que projetos de experimentação, mesmo que enquadrados no 
Anexo I do RJAIA, possam ocorrer durante até dois anos sem a necessida-
de de AIA quando o impacto ambiental não for significativo.

De modo semelhante, no Estado do Ceará, por exemplo, existe um 
procedimento administrativo para atividades temporárias que ao final a 
decisão administrativa é materializada em um documento denominado 
estadualmente de autorização ambiental69. Pedidos para execução de 
atividade de investigação temporária, por período não superior a dois 
anos, poderão ser deferidos por meio desse procedimento administrati-
vo para emissão de autorização ambiental. Esse procedimento terá ava-
liação de impacto ambiental menos complexa e será mais célere por não 
passar por todas as etapas de um procedimento de licenciamento am-
biental. A autorização ambiental poderá ser renovada sucessivas vezes 

69  §§5º e 6º do art. 4º da Resolução COEMA nº 02/2019 (op. cit., nota de rodapé 
nº 36). Outrossim, no Município de Fortaleza também há previsão de Autorização Ambien-
tal, conforme inc. III do art. 2º da Lei Complementar municipal nº 208/2015 (op. cit., nota 
de rodapé nº 67).
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por até quatro anos consecutivos, termo a partir do qual será obrigatório 
o procedimento de licenciamento ambiental, pois a atividade passa a ser 
considerada como permanente.

Ainda a propósito dos projetos que precisam se sujeitar ao procedi-
mento de AIA, mesmo obras autorizadas já construídas e atividades regu-
lares em operação poderão necessitar passar pelo procedimento de AIA.

Em Portugal, modificações em projetos incluídos nas especificações 
do Anexo I do RJAIA, que em si mesmas correspondam a eventual limiar 
fixado nesse anexo (art. 1º/4/a do RJAIA), estarão submetidas à AIA, ain-
da que o projeto original já tenha sido submetido. 

Ademais, cabe esclarecer que projetos já autorizados, executados 
ou em execução, abrangidos tanto pelo Anexo I quanto pelo Anexo II do 
Decreto-Lei nº 151 – B/2013, e não submetidos ainda ao procedimento 
de AIA também precisarão a esse se sujeitar quando: a) houver alteração 
do projeto que, em si mesma, corresponda ao limiar descrito nos anexos 
mencionados, de acordo com a tipologia (art. 1º/4/b/i do RJAIA); ou b) 
quando o resultado final de um projeto já existente passar por alteração 
que “atinja ou ultrapasse o limiar fixado para a tipologia em causa e tal 
alteração ou ampliação seja, em si mesma, igual ou superior a 20% da 
capacidade instalada ou da área de instalação do projeto existente, ou 
sendo inferior” seja considerado, por autoridade competente, como sus-
cetível de provocar impacto significativo no ambiente (art. 1º/4/b/ii do 
RJAIA), de acordo com o art. 3º do RJAIA. Entretanto, ainda que o projeto 
em questão não tenha limiares previstos nos anexos citados, o mesmo 
poderá ser submetido ao procedimento de AIA se eventual alteração for 
considerada, por autoridade competente, suscetível de produzir signifi-
cativo impacto no ambiente, observado também o art. 3º do RJAIA (art. 
1º/4/b/iii do RJAIA).
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Além disso, modificações em projetos incluídos nos Anexos I ou II do 
Decreto-Lei nº 151 – B/2013, anteriormente sujeitos ao procedimento 
de AIA, já autorizados, executados ou em execução, terão novamente 
que se submeter à AIA quando qualquer alteração do projeto correspon-
der a um aumento igual ou superior a 20 % do limiar e for considerada, 
por autoridade competente, nos termos do art. 3º do RJAIA, como susce-
tível de provocar impacto significativo ao ambiente; ou mesmo que “não 
estando fixado limiar para a tipologia em causa ou não se caracterizando 
a alteração ou ampliação por um aumento desse limiar, seja considerada, 
por autoridade competente, com base em análise caso a caso nos termos 
do artigo 3.º, como suscetível de provocar impacte significativo no am-
biente” (art. 1º/4/c do RJAIA).

Quanto ao Brasil, os empreendimentos e as atividades alcançados pe-
las normas de licenciamento ambiental obrigatório precisam de licença 
ambiental, independentemente de quando foram iniciados. Caso ainda 
não tenham sido submetidos ao procedimento de licenciamento am-
biental e à respectiva AIA, deverão obter a licença ambiental por meio de 
procedimento de regularização de licenciamento ambiental70 (também 
com AIA integrada), sob pena de embargo, multa e outras penalidades.

Contrastando com o modelo português em que a imposição do pro-
cedimento de AIA para eventuais alterações é fortemente regulada, as 
normas brasileiras são lacônicas. O proponente deverá solicitar à autori-

70  Regularização de licenciamento ambiental federal prevista no art. 41 da Instru-
ção Normativa IBAMA nº 184/2008. Cfr. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. Instrução Normativa 184, de 17 de julho de 
2008. Brasília: IBAMA, 2008. Disponivel em: <http://www.ibama.gov.br/component/legis
lacao/?view=legislacao&force=1&legislacao=114220>. Acesso em: 4 out. 2019. Em nível 
estadual, semelhante previsão no art. 18 da Resolução COEMA nº 2/2019 (op. cit., nota de 
rodapé nº 36). Na esfera de atuação municipal, disposição similar no art. 42 da Lei Comple-
mentar fortalezense nº 208/2015 (op. cit., nota de rodapé nº 67).
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dade ambiental brasileira alteração na licença ambiental concedida quan-

do pretender modificar qualquer fração do projeto já aprovado71. Não há 

percentual mínimo estabelecido para que um novo procedimento de AIA 

seja solicitado, ficando essa decisão ao critério da autoridade ambiental.

2.2. Competência administrativa

Para facilitar a comparação entre o modelo português e o brasileiro, 

as competências administrativas em relação à avaliação de impacto am-

biental serão divididas em dois tipos, quais sejam, a competência para 

decidir sobre quais projetos deverão ser submetidos à AIA e a competên-

cia para emitir a decisão final sobre a AIA.

2.2.1. Competência para decisão sobre submissão do projeto à AIA

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 151 – B/2013, além de elencar em seus 

anexos I e II quais projetos, em regra, deverão ser submetidos à AIA, tam-

bém distribuiu competências administrativas para decidir sobre situações 

concretas em que o procedimento de AIA poderá ou não ser aplicado.

71  Exemplos podem ser encontrados: a) na Resolução COEMA nº 02/2019 (op. 
cit., nota de rodapé nº 36): “Art.4º […] § 10. Será exigida a alteração da licença, no caso de 
ampliação ou alteração do empreendimento, obra ou atividade, obedecendo à compatibi-
lidade do processo de licenciamento em suas etapas e instrumentos de planejamento, im-
plantação e operação (roteiros de caracterização, plantas, normas, memoriais, portarias de 
lavra), conforme exigência legal. […] Art. 30. Poderão ser cassados ou suspensos os efeitos 
da licença/autorização plenamente vigente, quando for constatada a reforma, ampliação, 
mudança de endereço e alteração na natureza da atividade, empreendimento ou obra, 
bem como alteração da qualificação de pessoa física ou jurídica sem prévia comunicação 
à SEMACE caracterizando-se, conforme o caso, infração ambiental”; e b) na Lei Municipal 
fortalezense nº 208/2015(op. cit., nota de rodapé nº 67): “Art. 40. […] 3º - Caso tenha al-
guma alteração nas atividades, nas obras ou nos empreendimentos, no decorrer do prazo 
de tais licenças, a solicitação de alteração deve ser acompanhada de memorial descritivo, 
justificativa listando tais modificações e novos projetos executivos, se for o caso”.
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Em projetos enquadrados em uma das tipologias listadas no Anexo 

II do RJAIA, mas abaixo dos limiares ali estabelecidos e localizados em 

áreas não sensíveis, é da entidade que licencia ou autoriza o projeto (art. 

3º/1 e art. 7º/d do RJAIA) a competência para decidir se o projeto é ou 

não suscetível de causar significativo impacto ambiental e, por conse-

quência legal, definir se ele será submetido à AIA, requerida a emissão 

de parecer não vinculativo72 à autoridade de AIA (art. 3º/3 do RJAIA). 

Contudo, quando esse tipo de projeto estiver total ou parcialmente em 

áreas sensíveis, a competência passa a ser da autoridade de AIA (art. 

1º/3/b/ii do RJAIA), ou seja, da Agência Portuguesa do Ambiente, nos ca-

sos previstos no art. 8º/1/a do RJAIA, ou das Comissões de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional – CCDR nos demais casos.

Nota-se que, quando um projeto enquadrado no Anexo I se destinar 

“exclusiva ou essencialmente a desenvolver e ensaiar novos métodos ou 

produtos e que não sejam utilizados durante mais de dois anos” (art. 

1º/5 do RJAIA), também caberá à entidade que licencia ou autoriza o pro-

jeto decidir se esse é ou não suscetível de provocar impacto significativo 

no ambiente, questão que ao receber resposta afirmativa submeterá o 

projeto à AIA. Do mesmo modo, essas autoridades apreciarão alterações 

ou ampliações de projetos enquadrados tanto do Anexo I quanto no Ane-

xo II do RJAIA para decidir se essas modificações são ou não suscetíveis 

de provocar impacto significativo no ambiente, mesmo que esses pro-

jetos anteriormente tenham sido submetidos ao procedimento de AIA, 

observados alguns critérios previstos nas subalíneas ii) e iii) da alínea b) e 

alínea c) do nº 4 e no nº 5 do art. 1º do RJAIA.

72  GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª. ed. Lisboa: AA-
FDL, 2018. p. 189.
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Serão também submetidos à AIA os projetos não listados nos Anexos 
I e II do RJAIA que em função da sua localização, dimensão ou nature-
za sejam considerados suscetíveis de provocar um impacto significativo 
no ambiente (art. 1º/3/c do RJAIA), por decisão conjunta do Ministro do 
Meio Ambiente de Portugal e o membro do Governo responsável pela 
área do projeto. Essas mesmas autoridades também poderão dispensar 
a AIA de projetos que normalmente a ela deveriam ser submetidos (art. 
4º/1 do RJAIA).

Quanto aos projetos destinados unicamente à defesa nacional ou à 
proteção civil, os membros do Governo português responsáveis por essas 
áreas poderão considerar que o procedimento de AIA gerará efeitos adver-
sos aos objetivos desses projetos e, desse modo, a AIA estará dispensada, 
sem prejuízo de que levem em consideração o impacto ambiental na apro-
vação e durante a execução do projeto (art. 1º/7 do RJAIA).

O Decreto-Lei nº 151 – B/2013 traz ainda uma previsão genérica 
para que projetos, mesmo que não listados nos mencionados anexos I 
e II, possam ser obrigados a passar pelo procedimento de AIA quando 
o membro do governo da área responsável pelo projeto em conjunto 
com o da área do ambiente assim decidirem73, mais uma vez devendo ser 
considerados os critérios do Anexo III do RJAIA à luz do já mencionado 
Princípio da Imparcialidade74.

73  Decreto-Lei nº 151 – B/2013 (op. cit., nota de rodapé nº 23). Art. 1º/3: “c) Os 
projetos que em função da sua localização, dimensão ou natureza sejam considerados, por 
decisão conjunta do membro do Governo competente na área do projeto em razão da 
matéria e do membro do Governo responsável pela área do ambiente, como suscetíveis de 
provocar um impacte significativo no ambiente, tendo em conta os critérios estabelecidos 
no anexo III”.

74  PAÇÃO, Jorge. A Avaliação de Impacto Ambiental e o Princípio da Imparcialida-
de. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 78.
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No Brasil, as competências administrativas em matéria ambiental es-

tão diretamente relacionadas com o modelo brasileiro de federação75, 

resultando na Lei Complementar brasileira – LC nº 140/2011 que de-

talhou as competências administrativas ambientais originárias de cada 

ente federativo, existindo ainda a possibilidade de delegação de compe-

tências entre esses entes76.

Através do inc. XIV do art. 7º da LC nº 140/2011, o legislador federal 

desde logo definiu, por meio de cláusulas gerais, que à União (ente fede-

rativo brasileiro) compete originariamente promover o licenciamento de 

empreendimentos e atividades de caráter militar, os que envolvam ma-

terial radioativo ou energia nuclear e os localizados ou desenvolvidos: a) 

conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; b) no mar territorial, na pla-

taforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas, 

em unidades de conservação instituídas pelas União (exceto as Áreas de 

Proteção Ambiental77 – APAs); e c) em dois ou mais Estados. Portanto, 

caso o projeto esteja enquadrado em uma das situações listadas acima 

75  Sobre as competências em matéria ambiental no Brasil, Heline Ferreira lecio-
na que “apesar do tratamento amplo e moderno que a Carta Magna dispensou ao meio 
ambiente, a repartição de competências em matéria ambiental não tem uma regulação 
própria e específica. Segue, portanto, os mesmo princípios que o texto constitucional ado-
tou para a repartição de competências em geral. […]”. Citação extraída de FERREIRA, Heline 
Sivini. Competências ambientais. In: CANOTILHO, J. J. G.; LEITE, J. R. M. Direito Constitucio-
nal Ambiental Brasileiro. 6ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 244.

76  LC nº 140/2011(op. cit., nota de rodapé nº 61), inc. V e VI do art. 4º.

77  Lei brasileira nº 9.985/2000. Art. 15: “A Área de Proteção Ambiental é uma 
área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abi-
óticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida 
e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversi-
dade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais”. Cfr. BRASIL. Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Brasília: 
Presidência da República, 2000. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L9985.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.
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pela lei, em regra precisará se submeter ao licenciamento ambiental fe-

deral. Porém, há competência do Presidente do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, por meio 

de seu poder regulamentar, para decidir e expedir atos de regulamenta-

ção gerais, abstratos e impessoais78 isentando do licenciamento ambien-

tal federal alguns projetos de características específicas que não causem 

impacto ambiental a atrair a competência da União79.

Além disso, a LC nº 140/2011 conferiu competência ao Poder Executivo 

federal para adicionar outros tipos de projetos que deverão ser submetidos 

ao licenciamento ambiental federal. Todavia, esse ato do Poder Executivo 

possui limitações, pois deverá ser expedido “a partir de proposição da Co-

missão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios 

de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento”80. 

78  Conforme José dos Santos Carvalho Filho, “os decretos e regulamentos podem 
ser considerados como atos de regulamentação de primeiro grau; outros atos que a eles 
se subordinem e que, por sua vez, os regulamentem, evidentemente com maior detalha-
mento, podem ser qualificados como atos de regulamentação de segundo grau, e assim 
por diante. Como exemplo de atos de regulamentação de segundo grau, podemos citar 
as instruções expedidas pelos Ministros de Estado, que têm por objetivo regulamentar as 
leis, decretos e regulamentos, possibilitando sua execução” [grifou-se]. Citação extraída de 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32ª. ed. São Paulo: 
Atlas, 2018. Item 2.2. E-book.

79  Por exemplo, a Instrução Normativa IBAMA nº 19/2018, em seu anexo, isentou 
do licenciamento ambiental federal empreendimentos e atividades que procederem o uso 
ou manuseio de radioisótopos das séries naturais do urânio ou do tório em concentração 
total de 10Bq/g por serem considerados como não geradores de impacto ambiental por 
contaminação com radioisótopos. Cfr. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. Instrução Normativa nº 19, de 20 de agosto 
de 2018. Brasília: IBAMA, 2018. Disponivel em: <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_
publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/38404564/do1-2018-08-27-instrucao-normativa-n-
19-de-20-de-agosto-de-2018-384042100>. Acesso em: 4 out. 2019.

80  LC nº 140/2011 (op. cit., nota de rodapé nº 61), alínea “h” do inc. XIV do art. 7º.
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Desse modo, o art. 3º do Decreto federal nº 8.437/2015, editado pelo Presi-

dente da República81, especificou diversas tipologias de empreendimentos 

e atividades que deverão ser ambientalmente licenciados pela União, al-

guns desses só a partir de determinado limiar82. 

Semelhante ao cenário português, atividades de caráter militar desti-

nadas ao preparo e emprego das Forças Armadas poderão deixar de ser 

submetidas a um procedimento de AIA83 mediante decisão de uma autori-

dade. São competentes para essa decisão o Ministro de Estado da Defesa 

e os respectivos comandantes da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, 

conforme regulamentação prevista na Portaria Normativa nº 15/MD84 de 

2016, portaria essa que fragilmente acrescenta, em seu art. 5º, a necessi-

dade de adoção de mecanismos de proteção apropriados para a manuten-

ção do patrimônio histórico, cultural e ambiental por essas autoridades.

Em relação aos municípios brasileiros, o inc. XIV do art. 9º da LC nº 

140/2011 estabelece como cláusula geral que a eles compete originaria-

mente promover o licenciamento de empreendimentos e atividades que 

81  Embora o ato de regulamentação tenha sido emitido pelo Presidente da Repú-
blica, a LC nº 140/2011 não exigia que assim o fosse, pois apenas estabeleceu que seria ato 
do Poder do Executivo. Nesse sentido: BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. 
4ª. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 139.

82  No art. 3º do Decreto federal brasileiro nº 8.437/2015 (op. cit., nota de roda-
pé nº 62) podem ser encontradas tipologias que serão submetidas ao licenciamento am-
biental federal independe de limiares, como as rodovias, ferrovias e hidrovias federais, e 
outras que dependerão de alcançar determinado patamar, como os portos organizados e 
os terminais de uso privados que precisarão atingir o volume mínimo de movimentação de 
15.000.000 ton/ano ou 450.000 TEU/ano.

83  LC nº 140/2011 (op. cit., nota de rodapé nº 61), alínea “f” do inc. XIV do art. 7º.

84  BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria Normativa nº 15/MD, de 23 de fevereiro 
de 2016. Brasília: Ministério da Defesa, 2016. Disponivel em: <http://www.in.gov.br/mate-
ria/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21279038/do1-2016-02-24-portaria-nor-
mativa-n-15-md-de-23-de-fevereiro-de-2016-21278962>. Acesso em: 4 out. 2019.
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causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local. Entretanto, 

esse mesmo inciso determina que o detalhamento das tipologias inseridas 

nessa cláusula não é competência dos municípios, mas sim dos Estados-

-membros através dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente – COEMA85.

Essa disposição legal de subordinar a atuação administrativa e legis-

lativa municipal ao poder regulamentar de um órgão administrativo esta-

dual não é de aceitação pacífica por todos os municípios. O Município de 

Fortaleza, por exemplo, ignorou completamente essa disposição da LC nº 

140/2011 e fez integralmente sua própria regulamentação de tipologias 

através da Lei Complementar municipal nº 208/2015, sem margem para 

decisões de exclusão ou inclusão de projetos em casos concretos pela 

autoridade administrativa municipal. 

Convém registrar, por oportuno, que embora esse exercício da com-

petência legislativa municipal seja constitucionalmente legítimo, atitudes 

como essa demonstram o potencial que a regulamentação brasileira de 

competências na seara ambiental tem de causar graves conflitos entre 

os entes federativos e de gerar prejuízos ao administrado, como de fato 

gera. Exemplificando esse ponto, o Município de Fortaleza, por meio da 

lei complementar municipal citada, obriga que postos de combustíveis 

sejam ambientalmente licenciados nos serviços municipais. Já o Esta-

do do Ceará, onde está inserido o referido município, determina que os 

postos de combustíveis serão ambientalmente licenciados nos serviços 

estaduais86. Tal tipo de conflito pode ser resolvido politicamente entre os 

entes ou litigiosamente pela Justiça, pois uma das duas leis está inconsti-

85  No Estado do Ceará essas tipologias foram listadas na Resolução COEMA nº 
7/2019 (op. cit., nota de rodapé nº 66).

86  Lei estadual nº 12.621/1996 (op. cit., nota de rodapé nº 64).
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tucional por usurpação de competência legislativa. Porém, até a resolu-
ção desse conflito, os postos estão submetidos aos dois procedimentos 
de licenciamento ambiental, estadual e municipal, sob pena de multa ou 
embargo por falta de licença ambiental válida, dependendo do agente 
fiscal ser do Município ou do Estado. 

Por último deixou-se para tratar dos Estados-membros brasileiros, 
pois restou a eles a competência residual para o licenciamento ambien-
tal, ou seja, o inc. XIV do art. 8º da LC nº 140/2011 definiu como cláusula 
geral que atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos am-
bientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental serão de competência dos Esta-
dos, excluídos aqueles que já são de competência da União e dos mu-
nicípios. Além disso, convém destacar que a LC nº 140/2011 estabelece 
competências supletivas, ou seja, quando um município não tiver órgão 
ambiental capacitado o Estado assumirá as competências administrativas 
originalmente municipais, situação essa ainda muito frequente87.

No Estado do Ceará, como já mencionado, a competência para de-
finir, por meio de regulamento, quais projetos serão submetidos ao li-
cenciamento ambiental estadual é do Conselho Estadual do Meio Am-
biente – COEMA88, que editou a Resolução nº 02/201989 com 394 tipo-
logias sujeitas ao licenciamento ambiental estadual90 (e à AIA integrada), 

87  LC nº 140/2011 (op. cit., nota de rodapé nº 61), art. 15.

88  Nº 7 do art. 2º da Lei estadual cearense nº 11.411/1988. Cfr. CEARÁ (ESTADO). 
Lei estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987. Fortaleza: Governadoria do Estado, 
1988. Disponivel em: <https://www.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis87/11411.
htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

89  Resolução COEMA nº 2/2019 (op. cit., nota de rodapé nº 36).

90  Observada a regulamentação de impacto local da Resolução COEMA nº 7/2019 
(op. cit., nota de rodapé nº 66), alguns desses empreendimentos ou atividades poderão ser 
licenciados pelos Municípios quando houver órgão municipal capacitado.
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de acordo com porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Caso 
o empreendimento ou a atividade não esteja expressamente isento do 
procedimento de licenciamento ambiental por não alcançar nem mesmo 
o limite mínimo para enquadramento como porte “micro” nessa Reso-
lução, o interessado poderá, se quiser, solicitar a Declaração de Isenção 
de Licenciamento Ambiental91. A lista de tipologias dessa resolução é pe-
riodicamente revisada e lei federal ou estadual poderá atribuir ao Estado 
competências para novas tipologias. Porém, o legislador estadual cea-
rense não definiu competência para autoridades administrativas dispen-
sarem ou submeterem, caso a caso, projetos individuais ao licenciamen-
to ambiental estadual fora das tipologias listadas em regulamento ou lei.

2.2.2. Decisão sobre a AIA

O RJAIA português, em seu art. 8º, estabelece que são autoridades de 
AIA a Agência Portuguesa do Ambiente – APA e as Comissões de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional – CCDR.

A APA tem competência para decidir sobre a AIA em algumas ma-
térias, nos termos da reserva de competência feita na alínea “a” do nº 
1 do art. 8º da RJAIA92. Já as CCDRs possuem competência residual. Os 
projetos que precisam ser submetidos ao procedimento de AIA, confor-

91  Resolução COEMA nº 2/2019 (op. cit., nota de rodapé nº 36), §2º do art. 8º.

92   RJAIA. Art. 8º. “1 - São autoridades de AIA: a) A Agência Portuguesa do Ambien-
te, I.P. (APA, I.P.), caso: i) O projeto a realizar esteja tipificado no anexo I, exceto no que se 
refere às instalações de pecuária intensiva previstas no ponto 23 e às pedreiras incluídas no 
ponto 18; ii) O projeto a realizar esteja tipificado nas alíneas a) a e) do ponto 2, com exceção 
das pedreiras e dos projetos de extração de turfa incluídos na alínea a), nas alíneas a) a j) 
do ponto 3, e nas alíneas c) a n) do ponto 10 todas do anexo II; iii) O projeto seja relativo a 
estabelecimento abrangido pelo regime de prevenção de acidentes graves;  iv) O projeto se 
situe em área sob jurisdição de duas ou mais Comissões de Coordenação e Desenvolvimen-
to Regional (CCDR); v) Se trate de um projeto localizado no espaço marítimo”.
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me exposto no tópico 2.2.1, terão sua decisão da avaliação de impacto 
ambiental emitida por essas autoridades ou pelo Ministro do Meio Am-
biente através da Declaração de Impacto Ambiental – DIA, este último 
quando a própria autoridade de AIA for a proponente do projeto (Art. 
19º/1 do RJAIA).

No cenário brasileiro, cada ente federativo pode definir quais são as au-
toridades competentes para decidir sobre a avaliação de impacto ambiental.

Nas matérias de competência da União, já apresentadas no tópico 
2.2.1, será o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis – IBAMA93 o responsável pelas decisões sobre impacto 
ambiental94 que ocorrem dentro do procedimento de licenciamento am-
biental federal. Porém, não é apenas o IBAMA que toma decisões sobre 
avaliação de impactos ambientais em âmbito federal. Quando há proje-
tos que afetem áreas especialmente protegidas por unidades de conser-
vação95 federais, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiver-

93  Art. 2º da Lei brasileira nº 7.735/1989: “É criado o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal dotada de perso-
nalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Mi-
nistério do Meio Ambiente, com a finalidade de: I - exercer o poder de polícia ambiental; II - 
executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, 
relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de 
uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas 
as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e  III - executar as ações supletivas 
de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente” [grifo nos-
so]. Cfr. BRASIL. Lei federal nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. Brasília: Presidência da 
República, 1989. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7735.htm>. 
Acesso em: 4 out. 2019.

94  Inc. II do art. 2º do Anexo I do Decreto federal brasileiro nº 8.973/2017. Cfr. BRA-
SIL. Decreto federal nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017. Brasília: Presidência da República, 
2017. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decre-
to/D8973.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

95  Lei federal nº 9.985/2000 (op. cit., nota de rodapé nº 77).
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sidade – ICMBio também avaliará os impactos ambientais e manifestará 

autorização96 para o desenvolvimento do projeto, ainda que o licencia-

mento ambiental seja conduzido por outro ente federado ou mesmo em 

projetos isentos de licenciamento ambiental, conforme regulamentação 

infralegal desse procedimento feita pela Instrução Normativa ICMBio nº 

04/200997, que estabelece “procedimentos administrativos para autori-

zação de atividades condicionadas ao controle do poder público e não 

sujeitas ao licenciamento ambiental previsto na Resolução CONAMA nº 

237/97 e de atividades cuja autorização seja exigida por normas especí-

ficas” (art. 1º dessa IN) e esclarece que essa autorização “restringe-se à 

análise de impactos ambientais potenciais ou efetivos sobre as unidades 

de conservação federais, suas zonas de amortecimento e áreas circun-

dantes” (Parágrafo único do art. 1º dessa IN).

No Estado do Ceará e no Município de Fortaleza, o licenciamento am-

biental compete, respectivamente, à Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente – SEMACE98 e à Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio 

96  Inc. I do art. 1º da Lei brasileira nº 11.516/2007. Cfr. BRASIL. Lei federal nº 
11.516, de 28 de agosto de 2007. Brasília: Presidência da República, 2007. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11516.htm>. Acesso 
em: 4 out. 2019.

97   INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - IC-
MBIO. Instrução Normativa nº 4, de 2 de setembro de 2009. Brasília: ICMBio, 2009. 
Disponivel em: <http://www.icmbio.gov.br/parnaguimaraes/images/stories/legislacao/
in_icmbio_4_2009_autorizacao_direta_licenciamento.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019. No 
mesmo sentido é o Parágrafo Único do art. 1º da Instrução Normativa ICMBio nº 05/2009. 
Cfr. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO. Instrução 
normativa nº 5, de 2 de setembro de 2009. Brasília: ICMBio, 2009. Disponivel em: <http://
www.icmbio.gov.br/parnaguimaraes/images/stories/legislacao/in_icmbio_4_2009_au-
torizacao_direta_licenciamento.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019.

98  Inc. III do art. 9º da Lei estadual cearense nº 11.411/1987 (op. cit., nota de 
rodapé nº 88).
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Ambiente – SEUMA99. Em procedimentos de licenciamento ambiental 
cujo impacto ambiental não é considerado significativo e, portanto, são 
exigidos estudos ambientais menos complexos quanto a esses impactos, 
a decisão sobre a avaliação de impacto ambiental é tomada pelo órgão 
licenciador na própria decisão que trata da emissão da licença ambiental. 
Todavia, quando o impacto ambiental é visto como significativo, por de-
cisão da autoridade licenciadora100 ou por presunção normativa, será exi-
gido o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e aberto um subprocedimento 
específico para apreciação e aprovação desses impactos antes da decisão 
de emissão da licença ambiental, uma pré-decisão101 para tratar sobre a 
AIA anterior à decisão sobre a licença ambiental. Nesse caso, o Conselho 
Estadual do Meio Ambiente – COEMA102 e o Conselho Municipal do Meio 
Ambiente – COMAM103 serão competentes para avaliar e deliberar sobre 
esse impacto ambiental e suas medidas mitigadoras apresentadas, con-
forme o licenciamento ambiental for estadual ou municipal.

99  Art. 15 e incs. XVII e XXI do art. 16 da Lei municipal fortalezense nº 10.619/2017. 
Cfr. FORTALEZA (MUNICÍPIO). Lei municipal nº 10.619, de 10 de outubro de 2017. For-
taleza: Prefeitura municipal, 2017. Disponivel em: <https://sapl.fortaleza.ce.leg.br/nor-
ma/5038>. Acesso em: 4 out. 2019.

100  No Município de Fortaleza, o art. 17 da Lei Complementar fortalezense nº 
208/2015 (op. cit., nota de rodapé nº 67) admite que a autoridade licenciadora decida 
se um projeto é ou não de significativo impacto ambiental, resultando na necessidade de 
apresentação de EIA para os de impactos ambiental significativo (art. 18) e em outros estu-
dos ambientais mais simples para os de menor impacto (art. 19).

101  Para Rolf Stober, “pré-decisão é a decisão sobre um pressuposto em concreto 
de uma licença”. Citação extraída de STOBER, Rolf. Direito administrativo econômico geral. 
Tradução de António Francisco de Sousa. São Paulo: Saraiva, 2012. Item 4 do tópico III do 
§34 do Capítulo D. E-book.

102  Art. 264 da Constituição do Estado do Ceará. Cfr. CEARÁ (ESTADO). Constitu-
ição do Estado do Ceará. Fortaleza: Assembleia Estadual Constituinte, 1989. Disponivel 
em: <https://www.al.ce.gov.br/index.php/atividades-legislativas/constituicao-do-estado-
do-ceara>. Acesso em: 4 out. 2019.

103  Inc. VII do art. 18 da Lei municipal fortalezense nº 10.619/2017 (op. cit., nota de 
rodapé nº 99).
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Frise-se, por oportuno, que esses Conselhos são formados por mem-
bros do Governo, representantes de universidades, entidades ambienta-
listas e representantes da sociedade civil organizada104.

2.3. Dispensa e isenção da AIA

Neste trabalho, para facilitar a comparação entre o sistema jurídico 
português e brasileiro, serão divididas em dispensa e isenção as hipóteses 
em que, mesmo com o projeto se enquadrando nas regrais gerais de inci-
dência vistas no tópico 2.1, a avaliação de impacto ambiental deixar de ser 
aplicada. Adotar-se-á o termo “dispensa” para situações em que a necessi-
dade ou não de AIA dependerá de uma decisão tomada por alguma auto-
ridade de acordo com o caso. Já “isenção” será utilizado para situações em 
que a própria lei ou regulamento retirar o projeto do âmbito de incidência 
comum da AIA sem necessidade de atuação de uma autoridade.

2.3.1.  Dispensa da AIA

O art. 4º do RJAIA português permite, em circunstâncias excepcio-
nais e fundamentadas, a dispensa do procedimento de AIA em relação a 
qualquer projeto, mediante decisão conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pela área do ambiente e da relacionada com o projeto, ob-
servado, mais uma vez, o Princípio da Imparcialidade105.

104  Quanto ao COEMA, composição detalhada no art. 3º do Decreto estadual cea-
rense nº 23.157/1994. Cfr. CEARÁ (ESTADO). Decreto estadual nº 23.157, de 8 de abril de 
1994. Fortaleza: Governo do Estado, 1994. Disponivel em: <https://www.semace.ce.gov.br/
wp-content/uploads/sites/46/2019/03/DECRETO-23.157-1994-ALTERADO-PELO-DECRE-
TO-32.184-2017-1-1-.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019. Quanto ao COMAM, previsão no inc. XIII 
do art. 5º da Lei municipal fortalezense nº 10.619/2017 (op. cit., nota de rodapé nº 99).

105  PAÇÃO, Jorge. A Avaliação de Impacto Ambiental e o Princípio da Imparcialida-
de. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 78.
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O procedimento para dispensa de AIA começa por iniciativa do pro-

ponente do projeto. Em requerimento fundamentado, o proponente 

apresenta o pedido de dispensa de AIA à entidade competente para li-

cenciar ou autorizar o projeto, instruindo o requerimento, do ponto de 

vista ambiental, com a simples indicação dos principais efeitos dele sobre 

ambiente, ou seja, não se exige um EIA106 (art. 4º/2 do RJAIA). 

Apresentado esse requerimento pelo proponente, a entidade licen-

ciadora remete à autoridade de AIA para parecer não vinculativo107. Ao 

proferir parecer favorável, a autoridade de AIA, mesmo sem EIA, proporá 

medidas de minimização dos impactos ambientais e eventualmente justi-

ficará a necessidade de realização de outras formas de avaliação ambien-

tal (art. 4º/4 do RJAIA).

Essa forma de autorização legal para dispensa de AIA é uma exceção 

ao princípio da precaução bastante criticada pela doutrina portuguesa, 

tanto por ser demasiadamente vaga em sua margem de apreciação de 

quais seriam essas circunstanciais excepcionais autorizativas da dispen-

sa de AIA, como pela amplitude exacerbada da margem de decisão das 

medidas que podem ser adotadas (ou dispensadas) pelos membros do 

Governo108. Dessa forma, observando-se que “a consequência mais sig-

nificativa da margem de decisão é a limitação do controle jurisdicional da 

106  GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª. ed. Lisboa: 
AAFDL, 2018. p.195.

107  Art. 91º/2 do Código de Procedimento Administrativo português – CPA. Cfr. 
PORTUGAL. Decreto-Lei nº 4, de 7 de janeiro de 2015. Lisboa: Presidência da Repúbli-
ca, 4 out. 2019. Disponivel em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.
php?nid=2248&tabela=leis>.

108  SILVA, Vasco Pereira da. Verde Cor de Direito: Lições de Direito do Ambiente. 
Coimbra: Almedina, 2002. p. 157.
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actuação administrativa109”, pode-se afirmar que quanto mais alargada 
for essa margem legal menos serão as hipóteses em que o controle pe-
los tribunais será cabível, ainda que a atuação da Administração conti-
nue atrelada aos direitos fundamentais e aos princípios constitucionais. 
Assim, o Supremo Tribunal Administrativo português – STA, diante da 
ausência de balizas legais mais restritivas para o controle do exercício 
dessa competência, já validou decisões administrativas polêmicas toma-
das dentro dessa larga margem que a Administração tem para analisar e 
decidir sobre essas situações, limitando a sindicância judicial aos casos 
de erro manifesto no procedimento110.

Destaque-se, ainda, que a regulamentação da dispensa de AIA, embora 
de algum modo assegure o direito de informação ao público (art. 4º/9-
10 do RJAIA), não garante plenamente a participação popular, pois não há 
contraditório público no decorrer desse procedimento administrativo111.

Essa dispensa autorizada pelo art. 4º do RJAIA português será classifi-
cada neste trabalho como dispensa direta, pois o objeto principal do ato 
administrativo é a decisão sobre a dispensa da AIA. Esse tipo de dispensa 
não foi identificado no ordenamento jurídico brasileiro durante a elabo-
ração deste trabalho.

Diferente da dispensa direta, propõe-se que seja percebida como dis-
pensa indireta a situação em que a dispensa de AIA seja uma consequência 
atribuída pela lei a uma decisão administrativa cujo objeto não é a dispen-

109  SILVA, Vasco Pereira da. Direito Constitucional e Administrativo sem frontei-
ras. Coimbra: Almedina, 2019. p. 223.

110  Cfr. PORTUGAL. Supremo Tribunal Administrativo - STA. Acórdão de 16-02-2017 
proferido no processo 01001/16. Lisboa: STA, 2017. Disponivel em: <http://www.dgsi.pt/
jsta.nsf?OpenDatabase>. Acesso em: 4 out. 2019.

111  GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª. ed. Lisboa: 
AAFDL, 2018. p. 195.
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sa em si. Por exemplo, quando um membro do Governo português, res-

ponsável pela defesa nacional ou pela proteção civil, considerar por meio 

de uma decisão que a AIA terá efeitos adversos sobre os objetivos de um 

projeto específico em alguma dessas áreas, o RJAIA atribui como conse-

quência a dispensa do procedimento de AIA do RJAIA (art. 1º/7 do RJAIA). 

De modo semelhante, se a autoridade brasileira competente con-

siderar um projeto como destinado ao preparo e emprego das Forças 

Armadas, a alínea “f” do inc. XIV do 7º da LC nº 140/2011 determina 

que ele estará dispensado da AIA (licenciamento ambiental), conforme 

exposto no tópico 2.2.1. Outro exemplo, esse em relação ao Município 

de Fortaleza, é a dispensa de licenciamento ambiental concedida pela 

lei municipal para remodelação de praças fora de zonas especialmente 

protegidas quando a autoridade ambiental considerar que esse projeto 

não gerará risco de degradação ambiental112.

Como uma variação da dispensa indireta, sugere-se ainda a possibi-

lidade de haver uma subclassificação que aqui será denominada de dis-

pensa indireta reversa. Explica-se. Algumas normas incluem, de forma 

condicionada a uma decisão, projetos com determinadas características 

no âmbito de incidência da AIA. Se a condição para inclusão não for sa-

tisfeita, ocorrerá o reverso, o contrário, ou seja, o projeto estará dispen-

sado da AIA. Nesse sentido são, por exemplo, as subalíneas “ii” e “iii” da 

alínea “b” do nº 3 do art. 1º do RJAIA, pois a inclusão ou exclusão desses 

projetos na necessidade de submissão à AIA dependerá da autoridade 

competente decidir se esses projetos são ou não suscetíveis de causar 

significativo impacto ambiental.

112  Art. 7º da Lei Complementar fortalezense nº 208/2015 (op. cit., nota de rodapé nº 67).
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2.3.2.  Isenção de AIA

Tanto em Portugal quanto no Brasil, a legislação cria exceções auto-
máticas que excluem determinadas situações do âmbito de incidência 
geral da AIA, não dependendo de qualquer ato decisório administrativo 
para que essa exclusão produza seus efeitos.

Na legislação portuguesa, o art. 1º/6 do RJAIA isenta de AIA os estabe-
lecimentos industriais que se instalarem em Zona Empresarial Responsável 
– ZER (Decreto-Lei português nº 169/2012113) quando o Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA da ZER tiver incluído os impactos decorrentes do estabe-
lecimento em causa. Também na RJAIA, em seu anexo I/2/b, são inseridos 
no âmbito de incidência geral da AIA os projetos de centrais nucleares e, 
logo em seguida, é concedida isenção de AIA às “instalações de investiga-
ção para a produção e transformação de matérias cindíveis e férteis cuja 
potência máxima não ultrapasse a 1 kW de carga térmica contínua”.

Do outro lado do Atlântico, as isenções ao procedimento de AIA brasi-
leiro (integrado ao licenciamento ambiental) dependerão da regulamenta-
ção de cada ente federado. Na União, por exemplo, empreendimentos e 
atividades que procederem o uso ou manuseio de radioisótopos das séries 
naturais do urânio ou do tório em concentração total de 10Bq/g estarão 
isentos de licenciamento ambiental, pois são considerados como não gera-
dores de impacto ambiental por contaminação com radioisótopos114.

113  PORTUGAL. Decreto-Lei nº 169, de 1 de agosto de 2012. Lisboa: Presidência da 
República, 2012. Disponivel em: <https://dre.pt/pesquisa/-/search/179275/details/maxi-
mized>. Acesso em: 4 out. 2019.

114  INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA. Instrução Normativa nº 19, de 20 de agosto de 2018. Brasília: IB-
AMA, 2018. Disponivel em: <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC-
2Mb/content/id/38404564/do1-2018-08-27-instrucao-normativa-n-19-de-20-de-agosto-
de-2018-384042100>. Acesso em: 4 out. 2019.
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No Estado do Ceará, o projeto estará isento do licenciamento ambien-
tal e da sua respectiva AIA se ele não alcançar nem mesmo o limite míni-
mo para enquadramento como porte micro115, uma aplicação brasileira do 
brocardo “minimis non curat praetor”, cujo conceito também é adotado 
em Portugal para isentar de AIA projetos de dimensões reduzidas116.

No Município de Fortaleza, projetos de construção civil de pequeno 
porte estarão isentos de licenciamento ambiental quando atendidos al-
guns critérios de localização, profundidade no uso do subsolo e desflo-
restamento de no máximo 50 árvores117.

2.4. Procedimento

De modo geral, no procedimento português, o proponente deverá apre-
sentar o pedido de avaliação do impacto ambiental do projeto no balcão 
eletrônico próprio previsto no regime da respectiva atividade econômica ou 
no balcão único eletrônico, conforme art. 15º do Decreto-Lei português nº 
75/2015118 (Regime de Licenciamento Único Ambiental119 – RLUA). 

115  Resolução COEMA nº 02/2019 (op. cit., nota de rodapé nº 36), §2º do art. 8º.

116  ARAGÃO, Maria Alexandra. Âmbito de aplicação do procedimento de avaliação 
de impacte ambiental. Revista do CEDOUA, Coimbra, n. 1, 1998. p. 45.

117  Art. 8º da Lei Complementar fortalezense nº 208/2015 (op. cit., nota de roda-
pé nº 67).

118  PORTUGAL. Decreto-Lei nº 75, de 11 de maio de 2015. Refificado Declaração 
de Retificação nº 30, de 18 de junho de 2015, e alterado pelos Decreto-Lei nº, de 11 de 
junho de 2018, e Decreto-Lei nº 119/2019, de 21 de agosto de 2019. Lisboa: Presidência 
da República, 4 out. 2019. Disponivel em: <https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolida-
da/-/lc/67194332/view>.

119  O RLUA busca simplificar procedimentos e integrar diferentes atos da admi-
nistração no Título Único Ambiental – TUA, conforme explicação de CARLAXO, Tiago de 
Melo. Um novo ambiente jurídico para a industria em Portugal: notas sobre a alteração ao 
Sistema da Indústria Responsável e o novo Licenciamento Único de Ambiente. Revista do 
CEDOUA, Coimbra, n. 35, 2015. p. 56.
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Junto com o pedido de avaliação, entre outros documentos, o propo-
nente deverá anexar uma “Proposta de definição de âmbito do estudo 
de impacte ambiental” – PDA (art. 12º do RJAIA) ou o próprio Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA.

A PDA abre uma fase facultativa prévia ao procedimento de AIA que 
permite ao proponente ter maior segurança sobre a fase de instrução da 
AIA. Em resposta à PDA, a autoridade de AIA emite decisão que definirá 
o âmbito do EIA. Essa decisão, quanto ao conteúdo do EIA, vinculará, 
por 2 anos, a autoridade de AIA, o proponente e as entidades externas 
consultadas, salvo quando acontecerem alterações de fato ou de direito 
que contrariem a decisão (art. 12º/10 do RJAIA).

Nos procedimentos brasileiros perante o IBAMA, a SEMACE e a SEU-
MA, também há possibilidade do procedimento ser iniciado por meio 
de sistemas eletrônicos120 e em alguns casos os estudos de impacto am-
biental (gênero) são apresentados logo na abertura do procedimento121. 

No IBAMA há uma fase exordial de 10 dias para que esse órgão ambien-
tal realize alguns cadastros, verifique se a competência é federal e defina 
quais estudos ambientais deverão ser apresentados (ex.: EIA ou RAS122). 

120  Ex.: Art. 10 da Resolução COEMA nº 2/2019 (op. cit., nota de rodapé nº 36).

121  O art. 10 da Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38) 
estabelece etapas básicas para procedimentos de licenciamento ambiental. Porém, os 
entes federativos possuem competência para adaptar o procedimento, conforme decisão 
proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4615 pelo Supremo Tribunal Fede-
ral. Cfr. BRASIL. Supremo Tribunal Federal - STF. Acórdão de 20-09-2019 proferido na ADI 
nº 4615. Brasília: STF, 2019. Disponivel em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=4092257>. Acesso em: 4 out. 2019.

122  Alguns tipos de projetos já possuem definição prévia de qual estudo deverá ser 
apresentado, se Estudo de Impacto Ambiental – EIA ou Relatório de Ambiental Simplificado 
– RAS. Por exemplo, os empreendimentos e atividades que procederem o Uso ou Manu-
seio de Radioisótopos – UMR, conforme tabela em anexo à Instrução Normativa IBAMA nº 
19/2018 (op. cit., nota de rodapé nº 79).
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Superada essa primeira etapa, o procedimento é instaurado e o propo-
nente deverá enviar ao órgão ambiental, em 60 dias corridos, proposta 
de Termo de Referência – TR com os requisitos para elaboração do estudo 
ambiental123 a partir de Termo de Referência Padrão disponibilizado pelo 
IBAMA. Após a entrega do TR, o IBAMA agendará audiência para que o 
proponente apresente o projeto e discuta o TR124, convidando também 
eventuais órgãos intervenientes para participar presencialmente ou por 
videoconferência. Somente após a conclusão do TR definitivo pelo IBAMA 
e comunicação ao proponente pelo sistema eletrônico é que começará o 
prazo de 2 anos para que o proponente entregue o estudo ambiental res-
pectivo125, semelhante ao prazo após a decisão do PDA português.

Em relação à SEMACE e à SEUMA, com algumas variações nos 
respectivos ritos, também é emitido um TR por essas autoridades 
ambientais para que o proponente elabore o estudo de impacto am-
biental (gênero)126. Todavia, algumas tipologias mais frequentes já pos-
suem TR disponibilizado nos sítios eletrônicos dessas instituições127, 

123  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2019. Item 7.4. E-book.

124  Procedimento semelhante também previsto no art. 14/6 do RJAIA português.

125  Arts. 7º a 14 da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008. Cfr. INSTITUTO 
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. In-
strução Normativa 184, de 17 de julho de 2008. Brasília: IBAMA, 2008. Disponivel em: 
<http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&force=1&legislac
ao=114220>. Acesso em: 4 out. 2019.

126  Inc. XII do art. 1º da Lei Complementar fortalezense nº 208/2015 (op. cit., nota 
de rodapé nº 67).

127  Em relação ao Estado do Ceará, cfr. SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE - SEMACE. Termos de referência para estudos ambientais. Fortaleza: SEMACE, 
2019. Disponivel em: <https://www.semace.ce.gov.br/publicacoes/licenciamento/ter-
mos-de-referencia>. Acesso em: 4 out. 2019.  Em relação ao Município de Fortaleza, cfr. 
FORTALEZA (MUNICÍPIO). Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA. 
Termo de Referência para Estudo Ambiental Simplificado - RAS. Fortaleza: SEUMA, 2016. 
Disponivel em: <https://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/legis-
lacao/Licenca_Ambiental_Construcao/TERMO_DE_REFERÊNCIA_PARA_ELABORAÇÃO_
DE_ESTUDO_DE_AMBIENTAL_SIMPLIFICADO.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019.
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permitindo que o procedimento de licenciamento já comece com os 
estudos ambientais prontos.

Convém esclarecer que a legislação portuguesa exige que tanto o EIA 
quanto o PDA sejam elaborados por profissionais competentes, nos ter-
mos de portaria de membro do Governo português responsável pela área 
do ambiente (art. 9-A do RJAIA), e constitui um ônus do proponente pro-
var que o projeto apresentado é adequado às normas ambientais, bem 
como descrever alternativas estudadas, medidas para minimizar impactos 
e eventuais vulnerabilidades do projeto a catástrofes (art. 13º/1 e Anexo V 
do RJAIA). Essa análise da vulnerabilidade do projeto a catástrofes, sem pa-
ralelo na AIA brasileira, é conhecida como avaliação de impacto ambiental 
reversa e pode abranger projeções de como o projeto será afetado pelas 
alterações climáticas no contexto ecossistêmico em que ele se encontra128. 

No modelo brasileiro, o art. 11 da Resolução CONAMA nº 237/1997 
também regulamenta que os estudos ambientais devem ser feitos por 
profissionais legalmente habilitados e reitera a responsabilidade cível, 
penal e administrativa desses profissionais. Além disso, semelhante ao 
português, o EIA no procedimento brasileiro deve abranger alternativas 
tecnológicas e de localização para a obra ou atividade129.

Como em ambos os sistemas jurídicos cabe ao proponente escolher 
quem elaborará EIA, é preciso que a autoridade que o apreciará tenha 
sempre em mente o risco de parcialidade nesse estudo130.

128  GOMES, Carla Amado. A revisão do Regime de Avaliação de Impacto Ambiental 
no contexto da plena transposição da Directiva 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de abril: um impacto desfavorável. Revista do Ministério Público, Lisboa, 
n. 154, abr./jun. 2018. p. 54 - 56.

129  Art. 5º da Resolução CONAMA nº 01/1986 (op. cit., nota de rodapé nº 31).

130  PAÇÃO, Jorge. A Avaliação de Impacto Ambiental e o Princípio da Imparcialida-
de. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 83.
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No procedimento português, após a verificação da completude dos 
elementos entregues, a documentação é encaminhada à Comissão de 
Avaliação – CA, de composição interdisciplinar (art. 9º do RJAIA), que de-
verá apreciar a conformidade do EIA em face dos parâmetros do anexo 
V do RJAIA, podendo solicitar ao proponente elementos adicionais ou a 
reformulação de resumo não técnico – RTN (art. 14º/9 do RJAIA). Essa 
etapa de análise de conformidade poderá ser realizada também por enti-
dade acreditada (art. 14º/12 do RJAIA). Caso atestada a conformidade do 
EIA pela CA ou por entidade acreditada, a CA prosseguirá para a fase de 
apreciação técnica (art. 14º/11 do RJAIA).

Nessa etapa de apreciação técnica, a CA também poderá solicitar pa-
receres de entidades externas relevantes para o caso em análise (art. 
14º/11 do RJAIA). Em simultâneo, autoridade de AIA promoverá a pu-
blicitação e divulgação do procedimento e dará início à consulta pública 
(arts. 15º, 29º – 31º e anexo VI do RJAIA), remetendo o relatório final 
detalhado dessas atividades à CA (art. 15º/2 da RJAIA).

Reunidos todos os elementos produzidos para instrução do procedi-
mento, a CA elaborará o parecer técnico final e o encaminhará à auto-
ridade de AIA para preparação da proposta de Declaração de Impacto 
Ambiental – DIA (art. 16º/1 da RJAIA).

A Autoridade de AIA notificará o proponente sobre a proposta de DIA 
(art. 17º da RJAIA) para audiência prévia, nos termos dos arts. 121º e 
seguintes do CPA, especialmente quando a proposta de DIA for desfa-
vorável ou favorável com condições131. Além disso, diante do parecer da 
CA, a autoridade de AIA poderá avaliar com o proponente a necessidade 

131  GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª. ed. Lisboa: 
AAFDL, 2018. p. 201.
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de modificar o projeto e/ou acrescentar medidas para evitar, reduzir ou 
compensar os impactos ambientais (art. 16º/2 do RJAIA). Depois da re-
formulação do projeto pelo proponente, poderão ocorrer manifestação 
da CA e repetição de atos essenciais do procedimento, como a consulta 
pública, embora em prazos reduzidos (art. 16º/5 do RJAIA).

A DIA é emitida previamente ao licenciamento ou autorização dos 
projetos suscetíveis de provocar efeitos significativos no ambiente e os 
atos praticados em desconformidade com a decisão da DIA serão nulos 
(art. 22º/3 do RJAIA), ou seja, pode-se afirmar que, nesse aspecto, a DIA 
é dotada de efeito vinculante132. A DIA favorável ou favorável condiciona-
da (art. 18º do RJAIA) é condição de validade para o ato autorizativo final 
do pedido de licenciamento ou autorização (art. 22º/1 do RJAIA), deven-
do ser indeferido tal pedido quando não houver sido previamente obtida 
decisão, expressa ou tácita, sobre a AIA (art. 1º/2 do RJAIA). Entretanto, é 
possível ao proponente iniciar o procedimento de AIA simultaneamente 
ao de Licenciamento Ambiental (art. 11º/1 do RJAIA) no âmbito do pro-
cedimento de Licenciamento Único Ambiental previsto no Decreto-Lei 
português nº 75/2015133. 

A DIA é emitida pela autoridade de AIA ou pelo Ministro do Ambiente 
e notificada à entidade licenciadora e ao proponente (art. 19º/1 do RJAIA).

A juíza portuguesa Esperança Mealha134 entende que a AIA é um 
subprocedimento autônomo necessariamente vinculando a um proce-

132  ANTUNES, Tiago. A decisão do procedimento de Avaliação de Impacte Ambien-
tal. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 265.

133  Decreto-Lei nº 75/2015 (op. cit., nota de rodapé nº 118).

134  MEALHA, Esperança. Jurisprudência Portuguesa sobre AIA. In: GOMES, C. A.; 
ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: ICJP, 2013. p. 49.
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dimento principal de licenciamento ou autorização de um projeto ou 
atividade135. Desse modo, nota-se que a DIA é ato administrativo que 
pode ser classificado doutrinariamente como pré-decisão, ou seja, um 
ato completo e finalizado que antecipa, prepara ou condiciona a prática 
de outro ato administrativo136. Portanto, a DIA desfavorável ou favorável 
condicionada é passível de impugnação judicial, tendo em vista que ela 
muito provavelmente produzirá efeitos externos por já definir uma posi-
ção da Administração em relação ao particular137. 

No procedimento brasileiro, toda a verificação de atendimentos aos 
requisitos legais e a elaboração do parecer técnico sobre os estudos am-
bientais apresentados pelo proponente são sempre feitos por técnicos ou 
equipe técnica dos próprios órgãos ambientais138. Projetos de menor com-
plexidade geralmente não demandam mais do que um profissional para 
essa análise. Porém, propostas que envolvam EIA (espécie) são avaliadas 
por equipe técnica, tendo em vista a complexidade desse estudo139.

135  No mesmo sentido o Tribunal Central Administrativo Sul. Cfr. PORTU-
GAL. Tribunal Central Administrativo Sul - TCAS. Acórdão de 02-04-2009 proferido no 
processo 04848/09. Lisboa: TCAS, 2009. Disponivel em: <http://www.dgsi.pt/jtca.
nsf?OpenDatabase>. Acesso em: 4 out. 2019.

136  ANTUNES, Tiago. A decisão do procedimento de Avaliação de Impacte Ambien-
tal. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 278.

137  Cfr. PORTUGAL. Supremo Tribunal Administrativo - STA. Acórdão de 05-04-
2005 proferido no processo 01456/03. Lisboa: STA, 2005. Disponivel em: <http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf?OpenDatabase>. Acesso em: 4 out. 2019.  Também cfr. PORTUGAL. Tribu-
nal Central Administrativo Norte - TCAN. Acórdão de 24-09-2009 proferido no processo 
00898/07.1BECBR-A. Porto: TCAN, 2009. Disponivel em: <http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/
Pesquisa+Livre?OpenForm>. Acesso em: 4 out. 2019.

138  LC brasileira nº 140/2011 (op. cit., nota de rodapé nº 61). Art. 5º. Parágrafo 
único:  “Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do disposto no caput, 
aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em nú-
mero compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. 

139  Art. 9º da Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38) 
estabelece os requisitos mínimos do EIA”.
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Além disso, o EIA é sempre acompanhado do Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA140, documento produzido em linguagem acessível141, 
semelhante ao RNT português, e que também será objeto de análise pela 
equipe técnica do órgão ambiental.

Os pedidos de esclarecimentos e de complementações feitos pela 
autoridade ambiental brasileira ao proponente, em geral, devem ocorrer 
apenas uma vez ou duas, essa segunda para depois da audiência pública 
quando o procedimento exigir a elaboração de EIA/RIMA142.

Emitido o parecer técnico sobre o estudo de impacto ambiental e de-
mais elementos juntados durante a instrução do procedimento, a autori-
dade competente proferirá decisão. Conforme visto no tópico 2.2.2, a de-
cisão sobre o impacto ambiental será em conjunto com a decisão sobre a 
emissão da licença ambiental quando a autoridade competente para deci-
dir ambas for a mesma. Por outro lado, quando as autoridades competen-
tes forem diferentes, a decisão sobre o impacto ambiental será proferida 
antes do ato que deferirá ou não a emissão da licença ambiental.

140  Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38), art. 9º, Pará-
grafo único: “O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreen-
são. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, 
cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam 
entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências am-
bientais de sua implementação”.

141  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2019. Item 
7.7.4. E-book.

142  Resolução CONAMA nº 237/1997. Art. 10: “O procedimento de licenciamento 
ambiental obedecerá às seguintes etapas: […] IV - Solicitação de esclarecimentos e com-
plementações pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, 
em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, 
quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos 
e complementações não tenham sido satisfatórios; […] VI - Solicitação de esclarecimentos e 
complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, 
quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e com-
plementações não tenham sido satisfatórios”.
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O proponente que tiver o pedido de licenciamento ambiental inde-
ferido poderá apresentar recurso administrativo143, de acordo com a re-
gulamentação do respectivo ente federado144, ou impugnar o ato na via 
judicial145. Já a emissão da licença ambiental pode ser questionada judi-
cialmente por um amplo rol de legitimados, tais como Ministério Público, 
Defensoria Pública, associações146 e qualquer cidadão147.

Convém esclarecer que, de acordo com a complexidade do projeto e 
o impacto ambiental dele, cada ente federado poderá estabelecer ritos 
próprios e licenças específicas para adaptar as etapas. O procedimen-
to ordinário de licenciamento ambiental envolve três licenças que são 

emitidas em etapas sucessivas: a licença prévia, a de instalação e a de 

143  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2019. Item 
3.5.3. E-book.

144  Como exemplo, pode-se citar o §1º do art. 25 da Resolução COEMA nº 02/2019, 
que estabelece 30 dias de prazo para recurso quando o pedido de licenciamento for inde-
ferido por documentação incompleta.

145  CRFB/88: Art. 5º. Inc. XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito”.

146  Lei federal brasileira nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). Art. 4º: “Poderá ser 
ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio 
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico. Art. 5º  Têm legitimidade para propor a ação principal e a 
ação cautelar: I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de eco-
nomia mista; V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 
1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção 
ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 
concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico”. Cfr. BRASIL. Lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 
1985. Brasília: Presidência da República, 1985. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm>. Acesso em: 4 out 2019.

147  Lei federal brasileira nº 4.717/1965, conhecida como Lei da Ação Popular, c/c 
inc.LXXIII do art. 5º da CRFB/88.  Cfr. BRASIL. Lei federal nº 4.717, de 29 de junho de 
1965. Brasília: Presidência da República, 1965. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/LEIS/L4717.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.
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operação. Como exemplo de variação que aglutina em uma única etapa 
com emissão de apenas uma licença, cita-se o caso da Licença Ambien-
tal Única – LAU148, emitida pela SEMACE para autorizar a localização, a 
implantação e a operação de alguns empreendimentos ou atividades de 
porte micro ou pequeno e Potencial Poluidor-Degradador – PPD baixo ou 
médio. Frise-se, ainda, que essas variações de licenças ambientais não 
buscam substituir outras licenças e autorizações que fogem da compe-
tência do órgão ambiental, tais como as sanitárias, urbanísticas e de co-
mercialização ou fabricação de produtos controlados149 .

Ademais, qualquer que seja o tipo de licença ambiental emitida, a 
mesma poderá ser alterada pela autoridade ambiental para modificar 
condicionantes e as medidas de controle e adequação, ou ser até mesmo 
suspensa ou cancelada, se ocorrer  violação ou inadequação de quaisquer 
das condicionantes da licença, violação de normas legais, omissão ou falsa 
descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licen-
ça ou ainda pela superveniência de graves riscos ambientais e de saúde150.

2.4.1. Procedimento especial “RECAPE”

Em projetos de maior complexidade, o procedimento português de 
AIA poderá ser realizado em fase de estudo prévio ou anteprojeto (art. 
20º da RJAIA). Desse modo, ainda será realizada uma análise direciona-
da especialmente para o detalhamento da fase de execução do projeto. 
Conforme leciona o professor Tiago Antunes151, trata-se, na realidade, 

148  Inc. VII do art. 4ºda Resolução COEMA nº 02/2019 (op. cit., nota de rodapé nº 36).

149  Art. 2º da Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38).

150  Art. 19 da Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38).

151  ANTUNES, Tiago. A decisão do procedimento de Avaliação de Impacte Ambien-
tal. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 223.
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de um procedimento modular que pode ser realizado de forma una, se 

já há projeto de execução, ou em dois tempos, formando um conjunto, 

se o projeto de execução ainda não existir. Nesses casos de apenas um 

anteprojeto ser retratado para emissão da DIA, o proponente apresenta-

rá posteriormente o projeto de execução acompanhado do Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução – RECAPE para verifica-

ção da conformidade do projeto de execução em face da DIA. O RECAPE 

deverá conter a descrição do projeto de execução, a demonstração de 

sua conformidade com a DIA e medidas para monitorizar, evitar, minimi-

zar ou compensar os impactos negativos esperados durante as etapas de 

construção, exploração e desativação (art. 2º/u do RJAIA).

Essa forma de realizar a avaliação de impacto ambiental em Portugal 

guarda semelhança com o procedimento trifásico152 dos licenciamentos 

ambientais brasileiros de maior complexidade. Na primeira fase, para 

emissão da licença prévia, é avaliada a viabilidade ambiental do proje-

to, aprovando sua localização e concepção, bem como são estabelecidos 

requisitos básicos e condições para as fases seguintes. Na segunda fase, 

em que é emitida a licença de instalação, são aprovadas as medidas de 

controle ambiental para instalação do empreendimento ou atividade. Na 

derradeira fase, na qual emite-se a licença de operação, é verificado o 

cumprimento de todas as obrigações das licenças anteriores e aprovadas 

as medidas de controle ambiental para o funcionamento do projeto153.

152  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2015. p. 429.

153  Art. 8º da Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38).
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2.4.2.  Silêncio da Administração

O Regime Jurídico da Avaliação de Impacto Ambiental – RJAIA, De-

creto-Lei português nº 151 – B/2013, estabelece prazos para a prática de 

diversos atos no decorrer do procedimento e a consequência jurídica do 

silêncio em cada um deles.

Por exemplo, quando a Administração precisar decidir sobre a ne-

cessidade ou não de AIA em projetos de mesma tipologia dos listados 

no Anexo II do Decreto-Lei português nº 151 – B/2013, mas abaixo dos 

limiares ali estabelecidos e localizados em áreas não sensíveis, o silêncio 

da autoridade de AIA depois de decorridos 20 dias do momento em que 

foi instada a se manifestar resultará em não sujeição do projeto ao proce-

dimento de AIA (art. 3º/4 do RJAIA). De outro modo, quando esses proje-

tos estão localizados total ou parcialmente em áreas sensíveis, diferente 

de projetos situados em áreas não sensíveis, o silêncio da Administração 

significará a necessidade de submissão à AIA, devendo o proponente ser 

notificado para apresentar o Estudo de Impacto Ambiental – EIA (art. 

3º/6-8 do Decreto-Lei nº 151-B/2013).

O art. 19º da RJAIA estabelece prazos máximos para emissão da DIA 

pela autoridade de AIA, sob pena de deferimento tácito, em que pese 

a crítica da doutrina portuguesa154 em relação ao paradoxo de existir 

esse deferimento tácito em um regime que prevê efeito vinculante para 

a decisão da AIA. 

154  ARAGÃO, Alexandra; DIAS, José Eduardo FIGUEIREDO e BARRADA, Maria Ana. 
O Novo Regime da AIA: avaliação de previsíveis impactes legislativos. Revista do CEDOUA, 
Coimbra, 2000. p. 86.
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Em geral, o prazo limite para a autoridade de AIA concluir o procedi-
mento é de 100 dias [úteis155]. Esse prazo será reduzido para 90 dias, no 
caso de projetos de atividade industrial ou potencial interesse nacional, 
ou para 70 dias, quando entidade acreditada já tiver realizado a verifica-
ção de conformidade do EIA. Contudo, esses prazos são suspensos quan-
do o procedimento parar por causa imputável ao proponente, bem como 
não se aplicam quando se tratar de projeto com impacto transfronteiriço 
(art. 19º/5-6 e art. 33º/3 do RJAIA).

Por oportuno, convém registrar que a Avalição de Impacto Ambiental 
Transfronteiriça – AIAT pode ser distinguida da AIA156, pois tende a envol-
ver projetos de elevada complexidade e a necessidade de maior coope-
ração institucional entre os Estados para superar diversidades culturais 
e de direito interno, bem como para garantir a participação de públicos 
estrangeiros no procedimento sem discriminação. Ademais, no caso de 
Portugal e de outros países europeus, o procedimento de AIAT também 
precisará observar a Convenção de Espoo157.

Embora autores como o professor Luís Moncada158 entendam que o 
deferimento tácito é uma solução aceitável para proteger o particular 

155  Art. 87º do Código de Procedimento Administrativo português: À contagem 
dos prazos são aplicáveis as seguintes regras: […] c) O prazo fixado suspende-se nos sá-
bados, domingos e feriados. Cfr. PORTUGAL. Decreto-Lei nº 4, de 7 de janeiro de 2015. 
Lisboa: Presidência da República, 4 out. 2019. Disponivel em: <http://www.pgdlisboa.pt/
leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2248&tabela=leis>.

156  SARAIVA, Rute. A Avaliação de Impacto Ambiental no Direito Internacional. In: 
GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: ICJP, 
2013. p. 24.

157  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Comissão Econômica das Nações 
Unidas para a Europa - UNECE. Convenção de Espoo. Espoo: UNECE, 1991. Disponivel em: 
<http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/
about-us/espoo-convention/enveiaeia/more.html>. Acesso em: 4 out. 2019.

158  MONCADA, Luís Cabral de. O ambiente e a relação jurídica administrativa. Re-
vista jurídica do urbanismo e do ambiente, Coimbra, n. 29/30, jan./dez. 2008. p. 45.
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contra supostos insuportáveis prejuízos decorrentes da morosidade pro-
cedimental, esse tipo de deferimento permanece como alvo de severas 
críticas da doutrina portuguesa. Raquel Carvalho159 leciona que a impe-
rativa necessidade de ponderação dos interesses em causa no domínio 
do ambiente é incompatível com silêncio como procedimento decisório. 
No mesmo sentido, a professora Carla Amado Gomes160 pontua que o 
deferimento tácito pode implicar na emissão de uma DIA sem qualquer 
avanço do procedimento após a recepção inicial dos documentos pela 
autoridade de AIA, suprimindo-se total ou parcialmente fases importan-
tíssimas, como a participação pública, ou até mesmo ser validado um EIA 
que não reúne nem o preenchimento dos elementos essenciais; defende 
ainda que a escassez de elementos de ponderação para decisão da enti-
dade licenciadora poderá resultar no indeferimento do pedido de auto-
rização, além de pontificar que os interessados na completa instrução e 
tramitação do procedimento poderão ingressar com ação administrativa 
de impugnação da validade do deferimento tácito alegando violação ao 
princípio da prevenção, da participação e da imparcialidade. Por seu tur-
no, o professor Tiago Antunes161 considera demasiadas as preocupações 
com deferimento tácito, pois alega que, na prática, os prazos são cumpri-
dos pelos serviços administrativos. 

No Brasil, esse é um tema de menor relevância do ponto de vista 
de risco ambiental, pois, embora existam prazos para emissão das licen-

159  CARVALHO, Raquel. O deferimento tácito em direito do urbanismo e ambiente: 
breve reflexões. Revista jurídica do urbanismo e do ambiente, Coimbra, n. 31-34, jan./dez. 
2009/2010. p. 415.

160  GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª. ed. Lisboa: AA-
FDL, 2018. p. 202.

161  ANTUNES, Tiago. A decisão do procedimento de Avaliação de Impacte Ambien-
tal. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 242.
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ças162, o descumprimento desses prazos não garantem deferimento tá-
cito das licenças163, podendo o proponente ingressar com ação judicial 
para obrigar a Administração a praticar o ato ou requerer que o ente 
federativo de maior abrangência assuma, por meio de competência su-
pletiva, a condução do procedimento de licenciamento ambiental164.

2.4.3.  Participação pública

Em Portugal, durante o procedimento de AIA, após o EIA ser conside-
rado conforme, a autoridade portuguesa de AIA promoverá a necessária 

162  Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38), Art. 14 : 
“O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para 
cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou 
empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que 
observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento 
até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 
audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”.

163  Existe no Brasil a prorrogação automática da validade de uma licença de operação 
até a manifestação definitiva do órgão ambiental sobre o pedido de renovação dessa licença 
(§4º do art. 18 da Resolução CONAMA nº 237/1997).  Além disso, recentemente, por meio do 
§10 do art. 3º da Medida Provisória nº 881/2019, em uma redação muito confuso, a Presidên-
cia da República Federativa do Brasil aparentemente tentou criar o deferimento tácito para 
licenças ambientais. Porém, quando da sanção da Lei federal nº 13.874/2019, conversão da 
referida medida provisória em lei, o §10 virou §9º e foi vetado pela própria Presidência, sob o 
obscuro argumento de que “o dispositivo não contempla de forma global as questões ambien-
tais, limitando-se a regular apenas um tipo de licença específica, o que o torna inconstitucional 
por violação ao dever do Poder Público de prevenção ambiental insculpido no caput do art. 
225 da Constituição da República de 1988, especialmente considerando a previsão expres-
sa do § 1º, inciso IV do referido dispositivo constitucional, que impõe a exigência de prévio 
estudo de impacto ambiental para as atividades potencialmente causadoras de significativa 
degradação do meio ambiente”. Cfr. BRASIL. Mensagem de veto nº 438, de 20 de setembro 
de 2019. Brasília: Presidência da República, 2019. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-438.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

164  Lei Complementar brasileira nº 140/2011 (op. cit., nota de rodapé nº 61). Art. 
14: “Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos 
processos de licenciamento. […] § 3º  O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emis-
são da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela 
dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva referida no art. 15”.
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publicitação e divulgação do procedimento e dará início à consulta públi-
ca por 20 dias (arts. 15º/1, 29º – 31º e anexo VI do RJAIA). Além disso, 
a abertura do procedimento para consulta pública também deverá ser 
realizada para o RECAPE (art. 20º/6 do RJAIA), bem como poderá ser feita 
(facultativamente) para a proposta de definição de âmbito do EIA (art. 
12º/5 do RJAIA), em ambos os casos com duração de 15 dias.

O professor Vasco Pereira da Silva165 ensina que a participação dos cida-
dãos nas decisões que lhes digam respeito é assegurada pela Constituição 
da República Portuguesa – CRP/76 (art. 267º/5 da CRP/76), bem como ga-
rantir essa participação é um dever do Estado (art. 9º/c da CRP/76).

O art. 66º/2 da Constituição da República Portuguesa de 1976 – 
CRP/76 assegura o direito ao ambiente também com participação dos 
cidadãos. A participação pública no procedimento de AIA é formalidade 
essencial e sua ausência poderá acarretar nulidade para o procedimen-
to166. Nesse sentido, é destacada a necessidade de consulta pública como 
forma de participação no procedimento de AIA (art. 2º/e do RJAIA). O 
público interessado167 (art. 29º/2 do RJAIA) poderá participar da consulta 
pública de diversas formas, competindo à autoridade de AIA escolher a 
mais adequada (art. 29º/3 do RJAIA), tal como audiência pública, inqué-
rito público e participação por escrito168. Encerrada a consulta pública, o 

165  SILVA, Vasco Pereira da. Verde Cor de Direito: Lições de Direito do Ambiente. 
Coimbra: Almedina, 2002. p. 139.

166  PINA, Catarina Moreno. Os regimes de avaliação de impacte ambiental e de 
avaliação ambiental estrégica. Lisboa: AAFDL, 2011. p. 143.

167  O art. 2º/s do RJAIA define como público interessado “os titulares de direitos sub-
jetivos ou de interesses legalmente protegidos, no âmbito das decisões tomadas no procedi-
mento administrativo de AIA, bem como o público afetado ou suscetível de ser afetado por 
essa decisão, designadamente as Organizações Não-Governamentais de Ambiente (ONGA)”.

168  ANTUNES, Tiago. A decisão do procedimento de Avaliação de Impacte Ambien-
tal. In: GOMES, C. A.; ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: 
ICJP, 2013. p. 180.
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relatório dessa atividade será remetido à CA pela autoridade de AIA em 
um prazo de 7 dias (art. 15º/2 da RJAIA).

No Brasil, a participação pública no procedimento de licenciamento 
ambiental/AIA pode ocorrer em diversos momentos e por várias formas. 

A Resolução CONAMA nº 01/1986169, em seu §2º do art. 11, regula-
menta que deverá ser aberto prazo para recebimento de comentários 
em dois momentos. No instante em que a Administração determina que 
será elaborado um EIA é aberto o primeiro prazo, possibilitando o re-
cebimento de comentários para construção do Termo de Referência170. 
O segundo momento ocorre quando da publicização do RIMA171. Qual-
quer pessoa, nacional ou estrangeira, física ou jurídica, inclusive o pró-
prio proponente, poderá enviar comentários. Porém, a duração do prazo 
para recebimento de comentários não foi definida por essa regulação172, 
cabendo a cada ente federativo regulamentar ou à autoridade do órgão 
ambiental decidir a cada caso. 

Ademais, a Resolução CONAMA nº 09/1987173 estabelece que nos 
procedimentos que envolvam EIA/RIMA, ou seja, os de maior complexi-
dade ou suscetíveis de causar significativo impacto ambiental, o órgão 

169  BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução nº 1, de 
23 de janeiro de 1986. Brasília: CONAMA, 1986. Disponivel em: <http://www2.mma.gov.
br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23>. Acesso em: 4 out. 2019.

170  BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. 4ª. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p. 362.

171  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2019. Item 
7.4.1. E-book.

172  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21ª. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2013. p. 301.

173  BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiental - CONAMA. Resolução nº 9, de 
3 de dezembro de 1987. Brasília: CONAMA, 1987. Disponivel em: <http://www2.mma.gov.
br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=60>. Acesso em: 4 out. 2019.

Ir para o índice

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=60
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=60


424

ambiental divulgará através de edital174, inclusive na imprensa local, onde 
poderá ser encontrado o RIMA e a abertura de prazo, de no mínimo 45 
dias, para que seja solicitada a realização de audiência pública, momento 
em que os presentes à audiência receberão explicações sobre o projeto e 
serão ouvidos. A realização da audiência pública somente será realizada 
ou por decisão do próprio órgão ambiental ou por solicitação de algum 
legitimado. Nesse aspecto, são legitimados para solicitar a audiência pú-
blica as associações civis, o Ministério Público e os cidadãos, esse último 
submetido a um requisito extra, pois se exige que o pedido seja feito por 
pelo menos 50 cidadãos.

No âmbito da União, o IBAMA ainda adota as diretrizes da vetusta 
Resolução CONAMA nº 09/1987 para tentar evitar a audiência pública 
nos procedimentos com EIA/RIMA175. Por outro lado, conforme amplo 
levantamento feito pelo Ministério do Meio Ambiente, o Estado do Ce-
ará consolidou como prática administrativa realizar audiência pública 
em todos os procedimentos que envolvam EIA/RIMA, mesmo que não 
haja solicitação do Ministério Público ou dos cidadãos176. Indo além da 
frágil prática administrativa adotada de nível estadual, o Município de 
Fortaleza assegurou em lei municipal audiência pública obrigatória177 
nesse tipo de procedimento.

Por oportuno, convém rememorar que no Estado do Ceará e no Mu-
nicípio de Fortaleza o Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA178 e 

174  §1º do art. 2º da Resolução CONAMA nº 09/1987 (op. cit., nota de rodapé nº 173).

175  Art. 22 da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008 (op. cit., nota de rodapé nº 125).

176  MORAES, Maria Mônica Guedes de e AMORIM, Camila Costa de. Procedimentos 
de Licenciamento Ambiental do Brasil. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2016. p. 141.

177  Art. 59 da Lei Complementar fortalezense nº 208/2015(op. cit., nota de rodapé nº 67).

178  Art. 264 da Constituição do Estado do Ceará (op. cit., nota de rodapé nº 102).
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o Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM179, respectivamente, 

são competentes para avaliar e deliberar sobre o impacto ambiental em 

procedimento de licenciamento ambiental cujo estudo ambiental exigi-

do foi o EIA. Esses Conselhos não são subordinados aos órgãos ambien-

tais, possuem representantes da sociedade civil180 com direito de voto, 

as sessões são públicas e podem promover os eventos que entenderem 

necessários para o melhor esclarecimento dos projetos, tais como oitiva 

da população afetada ou de especialistas em algum assunto.

Além das formas de participação previstas na regulamentação dos 

procedimentos administrativos português e brasileiro, não se pode ne-

gar que o público também pode intervir nesses procedimentos quando 

obtém informação ambiental181 e peticiona em instituições competentes 

para o controle judicial ou administrativo dos atos praticados pelas auto-

ridades envolvidas na AIA182.

A partir do momento que autoridade portuguesa de AIA recebe to-

dos os elementos necessários à instrução (art. 14º/3 do RJAIA), o proce-

179  Inc. VII do art. 18 da Lei municipal fortalezense nº 10.619/2017 (op. cit., nota de 
rodapé nº 99).

180  Quanto ao COEMA, composição detalhada no art. 3º do Decreto estadual ce-
arense nº 23.157/1994, alterado pelo Decreto estadual cearense nº 32.184/2017 (op. cit., 
nota de rodapé nº 104). Quanto ao COMAM, previsão no inc. XIII do art. 5º da Lei municipal 
fortalezense nº 10.619/2017 (op. cit., nota de rodapé nº 99).

181  Sobre a importância da informação ambiental: MONCADA, Luís Cabral de. O 
ambiente e a relação jurídica administrativa. Revista jurídica do urbanismo e do ambiente, 
Coimbra, n. 29/30, jan./dez. 2008. p. 38.

182  Em Portugal, a Lei nº 83/95 trata do Direito de participação procedimental e de 
acção popular. No Brasil, existem a Lei federal nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e a 
Lei federal brasileira nº 4.717/1965, conhecida como Lei da Ação Popular, c/c inc.LXXIII do 
art. 5º da CRFB/88. Cfr. PORTUGAL. Lei nº 83, 31 de agosto de 1995. Lisboa: Presidência 
da República, 1995. Disponivel em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.
php?nid=722&tabela=leis>. Acesso em: 4 out. 2019.
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dimento de AIA é considerado iniciado e começa a incidir a obrigação de 
divulgação prevista no art. 31º/1 do RJAIA. Assim, diversos documentos 
do procedimento de AIA, tais como o EIA, o RNT e a DIA, são progressi-
vamente divulgados no balcão único eletrônico, nos termos do art. 30º/1 
do RJAIA, e grande parte deles fica disponível também para consulta 
presencial nas CCDRs, na Agência Portuguesa do Ambiente – APA e nas 
câmaras municipais (art. 30º/ 3 – 4 da RJAIA).

Além disso, o art. 28º do RJAIA português assegura ao público o di-
reito à informação em matéria ambiental também em sua modalidade 
ativa183, ou seja, o direito de solicitar informação, pois estabelece que 

os procedimentos de AIA, de verificação da conformidade am-
biental do projeto de execução e de pós-avaliação são públicos, 
encontrando-se todos os seus elementos e peças processuais 
disponíveis na autoridade de AIA, com exceção dos abrangidos 
pelo segredo industrial ou comercial, incluindo a propriedade 
intelectual, ou que seja relevante para a proteção da segurança 
nacional ou da conservação do património natural e cultural. 

A participação pública engloba alguns elementos essenciais, quais se-
jam, direito à informação para conhecer a situação, direito a ser ouvido, 
direito a ter a manifestação considerada e o direito a saber o teor da 
decisão com os respectivos motivos184. Desse modo, o público interes-
sado participa da AIA na consulta pública e como vigia do bom desen-
volvimento do procedimento. Se houver alguma violação de direitos, o 
procedimento poderá ser impugnado, possibilidade deveras importante 

183  Sobre direito à informação ambiental: LANCEIRO, Rui Tavares. O direito de aces-
so à informação ambiental em Portugal: alguns problemas. In: AMADO GOMES, C.; ANTU-
NES, T. A trilogia Aarhus. Lisboa: Instituto de Ciência Jurídico-Políticas da Universidade de 
Lisboa, 2015. p. 41.

184  GOMES, Carla Amado. O direito à informação ambiental: velho direito, novo 
regime. Revista do Ministério Público, Lisboa, n. 109, jan./mar. 2007. p. 8.
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em Portugal quando se observa que os principais casos sobre questões 
ambientais levados aos tribunais partem de organizações não governa-
mentais de ambiente185.

A CRFB/88 exige, em seu inc. IV do §1º do art. 225, a publicidade do 
EIA e, havendo ou não exigência de EIA/RIMA, em qualquer procedimen-
to de licenciamento ambiental a publicidade é obrigatória, bem como o 
direito de petição é garantido186, merecendo destaque a Lei federal nº 
10.650/2003187 que ampliou o acesso público a informações ambien-
tais188 antes mesmo da edição da lei que regulamentou o acesso à infor-
mação de modo geral, Lei federal nº 12.527/2011189. 

Resumidamente, no Brasil, além da obrigação de mera publicação 
dos pedidos e decisões de qualquer licenciamento ambiental190 em diá-

185  MEALHA, Esperança. Jurisprudência Portuguesa sobre AIA. In: GOMES, C. A.; 
ANTUNES, T. Revisitando a avaliação de impacto ambiental. Lisboa: ICJP, 2013. p. 60.

186  Conforme inc. XXXIV do art. 5º da art. CRFB/88, “são a todos assegurados, in-
dependentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em 
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”. Nesse sentido, concordando 
sobre o direito de petição no licenciamento ambiental: BIM, Eduardo Fortunato. Licencia-
mento ambiental. 4ª. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 362.

187  BRASIL. Lei federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003. Brasília: Presidência 
da República, 2003. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/
L10.650.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

188  Em Portugal há a Lei nº 26/2016, que aprova o regime de acesso à informação 
administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Di-
retiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro. Cfr. PORTUGAL. Lei nº 26, de 
22 de agosto de 2016. Lisboa: Presidência da República, 2016. Disponivel em: <https://dre.pt/
home/-/dre/75177807/details/maximized?p_auth=VLJzFY4y>. Acesso em: 4 out. 2019.

189  BRASIL. Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Brasília: Presidên-
cia da República, 2011. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

190  §1º do art. 10 da Lei federal brasileira nº 6.938/1981 (op. cit., nota de rodapé 
nº 29), inc. I do art. 4º da Lei federal brasileira nº 10.650/2003 e incs. II e VIII do art. 10 da 
Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38).
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rio oficial e jornais locais, ao inteiro teor do Estudo de Impacto Ambiental 
– EIA, acompanhado do seu respectivo relatório (RIMA), também deverá 
ser dada publicidade191 e facultado a qualquer pessoa o acesso à integra 
dos autos do procedimento de licenciamento ambiental, resguardadas 
as frações protegidas por sigilo comercial, industrial ou financeiro192. 

Outrossim, cada ente federativo poderá acrescentar obrigações para 
aumentar seus próprios deveres de publicidade. No caso da União, por 
exemplo, o sistema eletrônico utilizado pelo IBAMA deverá disponibilizar 
para acesso ao público, dentre outros documentos, os termos de refe-
rência, RIMAs, pareceres técnicos conclusivos e atas de audiência do pro-
cedimento de licenciamento ambiental193.

A participação pública no procedimento de AIA é de importância singu-
lar. Quando iniciado tal tipo de procedimento, o público deve ser informa-
do de maneira adequada, transparente e acessível para perceber ao má-
ximo possível a problemática envolvida194 e poder efetivamente participar.

Nota-se que até mesmo o mero acesso à informação sobre projetos 
que possam afetar bens de fruição coletiva, por si só, já é uma forma de 
participação política do público195. 

191  Art. 3º da Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38). 
Exemplo de EIA/RIMA publicizado por órgão ambiental pode ser encontrado em SUPERIN-
TENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE. Estudos de Impacto Ambiental - 
EIA publicizados. Fortaleza: SEMACE, 2019. Disponivel em: <https://www.semace.ce.gov.
br/eia-rima>. Acesso em: 4 out. 2019.

192  §2º do art. 2º da Lei federal brasileira nº 10.650/2003 (op. cit., nota de rodapé nº 187). 
Cfr. também cfr. art. 7º da Lei federal brasileira nº 12.527/2011 (op. cit., nota de rodapé nº 189).

193  Art. 3º da Resolução IBAMA nº 184/2008 (op. cit., nota de rodapé nº 125).

194  LOPES, Cristina Maria Cardoso. A legitimação participativa de uma decisão am-
bientalmente responsável. Revista do CEDOUA, Coimbra, n. 29, 2012. p. 127.

195  GOMES, Carla Amado. A caminho de uma ecocidadania: notas sobre o direito à 
informação ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 12, jan./mar. 2007. p. 263.
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Portanto, é possível ao público, munido de informações ambientais, 

utilizá-las como instrumento para intervir no procedimento de avaliação 

de impactos ambientais196, tanto na participação procedimental como 

por intermédio de provocações às autoridades competentes para o con-

trole judicial ou administrativo.

2.5. Prazo para caducidade das decisões

No âmbito do RJAIA, o art. 23º desse regime estabelece prazos pror-

rogáveis (art. 24º do RJAIA) para que o proponente prossiga com o proce-

dimento ou com o projeto, sob pena de caducidade da decisão e necessi-

dade de reiniciar o procedimento que a gerou. Como exemplos, convém 

citar que após ser notificado da decisão sobre o PDA, o proponente terá 

2 anos para iniciar o procedimento de AIA; em relação à DIA em fase de 

execução, o proponente terá 4 anos para iniciar a execução do projeto 

após a emissão dessa. Todavia, superadas as condições resolutivas dos 

nºs 2 e 4 do art. 23º do RJAIA, a DIA passa a ter validade por prazo geral-

mente indeterminado, ocorrendo a caducidade quando do desmantela-

mento do projeto por ela aprovado197.

No Brasil, cada licença ambiental terá um com prazo de caducida-

de198. Como regra geral, as licenças prévia, de instalação e operação te-

rão, respectivamente, até 5, 6 e 10 anos de validade, cabendo a cada 

196  SIQUEIRA, Gerlena Maria Santana de. Licenciamento ambiental de grandes 
empreendimentos: regime jurídico e conteúdo das licenças ambientais. Curitiba: Juruá, 
2017. p. 34.

197  GOMES, Carla Amado. A dinâmica da Declaração de Impacto Ambiental (e da 
decisão de conformidade do RECAPE). In: GOMES, C. A. Textos dispersos de Direito do 
Ambiente. Lisboa: AAFDL, v. IV, 2014. p. 426 - 427.

198  Arts. 8º e 18 da Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38).
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ente federado estabelecer esse prazo em lei ou regulamento, de acordo 
com as características dos projetos. Além disso, como visto no tópico 2.4, 
é possível a criação de licenças ambientais que aglutinem total ou par-
cialmente essas citadas acima, como a Licença Ambiental Única – LAU199, 
cujo prazo de validade é de até 6 anos.

2.6. Pós-avaliação

Após a emissão da DIA, a autoridade portuguesa de AIA realizará pro-
cedimentos de pós-avaliação em todas as fases dos projetos, desde a 
construção até a desativação do empreendimento (art. 26º/1 da RJAIA), 
podendo até mesmo, em casos excepcionais e em colaboração com a 
entidade licenciadora, estabelecer novas medidas para minimizar ou 
compensar impactos ambientais significativos não previstos, conforme 
art. 26º/6 da RJAIA.

Cabe ao proponente cumprir com a monitorização do projeto nos 
termos fixados na DIA. A pós-avaliação do projeto inclui análise de relató-
rios de monitorização, visitas ao local do projeto e auditorias, se preciso 
com a participação de entidades cujas competências e o conhecimento 
técnico serão relevantes para a questão (art. 26º/1 da RJAIA).

A professora Carla Amado Gomes aponta que na “esmagadora maioria 
das situações” a DIA é favorável de modo condicional200, logo torna-se ainda 
mais importante a pós-avaliação para acompanhar o cumprimento das obri-
gações do operador, podendo ser aplicada contraordenação grave e sanções 
acessórias a este em caso de incumprimento (art. 39º/3/c e art. 40º da RJAIA).

199  Inc. VII do art. 4ºda Resolução COEMA nº 02/2019 (op. cit., nota de rodapé nº 36).

200  GOMES, Carla Amado. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª. ed. Lisboa: AA-
FDL, 2018. p. 204.
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Nesse ponto, convém observar o art. 25º da RJAIA, artigo esse que 

também permite a alteração de medidas de minimização, de compensa-

ção e de monitorização de uma DIA pela autoridade de AIA, auscultado 

o proponente sobre sua viabilidade econômica e técnica. Todavia, dife-

rente do art. 26º (exigência de excepcionalidade), o art. 25º baseia-se na 

necessidade gerada por circunstâncias que justifiquem essas medidas, 

sem prejuízo de que, em qualquer desses artigos, por óbvio, todas as me-

didas deverão ser acompanhadas da idônea fundamentação. Ademais, 

é possível encontrar na doutrina portuguesa201 o registro de que o art. 

25º do RJAIA refere-se a uma fase prévia ao início da execução de fato do 

projeto e não de pós-avaliação, diferente do art. 26ª.

Note-se, ainda, que sobre a possibilidade de alteração da DIA, o 

TCAS202 a considera uma “decisão administrativa em zona de incerteza” 

e, portanto, “passível de sofrer alterações em virtude da superveniência 

de circunstâncias concretas”.

No Brasil, a monitorização, chamada de “monitoramento” no portu-

guês brasileiro, é uma consequência da emissão da licença ambiental, pois 

essa contém sempre condições que devem ser seguidas pelo proponente 

para manter ou renovar a licença. Esse monitoramento do cumprimento 

das obrigações da licença e das consequências ambientais desta é realiza-

do diretamente pelo órgão ambiental em atividades ordinárias de fiscaliza-

201  GOMES, Carla Amado. A dinâmica da Declaração de Impacto Ambiental (e da 
decisão de conformidade do RECAPE). In: GOMES, C. A. Textos dispersos de Direito do 
Ambiente. Lisboa: AAFDL, v. IV, 2014. p. 422 - 423.

202  PORTUGAL. Tribunal Central Administrativo Sul - TCAS. Acórdão de 23-09-2010 
proferido no processo 04948/09. Lisboa: TCAS, 2010. Disponivel em: <http://www.dgsi.
pt/jtca.nsf/Pesquisa+Livre?OpenForm>. Acesso em: 4 out. 2019. 
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ção203. Além disso, de acordo com a regulamentação de cada ente federati-
vo, o monitoramento pode ser complementado pelo próprio operador, sob 
a supervisão da autoridade ambiental, por meio de instrumentos como 
o Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental – RAMA, 
entregue anualmente pelo administrado ao órgão ambiental204.

Da mesma forma que em Portugal, a pós-avaliação no Brasil é uma 
espécie de gestão de risco de uma decisão tomada sobre o futuro205 e 
torna-se de extrema importância para garantia do cumprimento das 
obrigações definidas durante o licenciamento ambiental, bem como para 
possibilitar ao órgão ambiental agir, ainda que não existam violação às 
licenças, para modificar medidas de controle ambiental se as até então 
aplicadas se mostrarem inadequadas206, conforme exposto no tópico 2.4.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto no decorrer deste trabalho, nota-se que o procedi-
mento português de AIA é fortemente regulamentado por um diploma 
único para todo o território de Portugal, o Decreto-Lei português nº 151-

203  Deixar de atender condicionantes da licença ambiental constitui infração ad-
ministrativa prevista no inc. II do art. 66 do Decreto federal nº 6.514/2008. Cfr. BRASIL. 
Decreto federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Brasília: Presidência da República, 2008. 
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/
d6514.htm>. Acesso em: 4 out. 2019.

204  Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental – RAMA previsto 
no Estado do Ceará pelo §1º do art. 22 da Resolução COEMA nº 02/2019 (op. cit., nota de 
rodapé nº 36).

205  Sobre a gestão de risco de uma decisão tomada sobre o futuro, cfr. princípio da 
supervisão em GOMES, Carla Amado. Subsídios para um quadro principiólogico dos proce-
dimentos de avaliação e gestão de risco ambiental. In: GOMES, C. A. Textos dispersos de 
Direito do Ambiente. Lisboa: AAFDL, 2005. p. 246.

206  Art. 19 da Resolução CONAMA nº 237/1997 (op. cit., nota de rodapé nº 38).
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B/2013, situação que contrasta com o cenário brasileiro em que a legisla-
ção sobre esse assunto é fragmentada e, algumas vezes, conflitante entre 
os entes federativos brasileiros.

Em que pese essa diferença, comparar esses sistemas jurídicos per-
mite identificar semelhanças, tais como: a) regramentos de âmbito de 
aplicação da AIA que utilizam critérios de localização, dimensão/porte, 
natureza e suscetibilidade de causar impacto ambiental; b) possibilidade, 
por meio de lei, regulamento ou da decisão de uma autoridade compe-
tente, de inclusão ou exclusão de determinados projetos ou tipologias da 
necessidade de submissão à AIA; c) utilização de estudos sobre impactos 
ambientais como elemento instrutório do procedimento administrativo 
em que esses impactos serão avaliados; d) competências administrativas 
atribuídas a autoridades para que possam decidir sobre a AIA, podendo 
indeferir a continuidade do projeto ou impor medidas mitigadoras de 
impacto; e) acesso à informação ambiental e participação pública neces-
sárias durante o procedimento de AIA para projetos cujo impacto am-
biental é significativo; e f) necessidade de pós-avaliação do cumprimento 
e das consequências do ato administrativo emitido como resultado do 
procedimento de AIA.

Desse modo, diante dessas similaridades, percebe-se que no proce-
dimento brasileiro de licenciamento ambiental a AIA não se resume a 
um estudo ambiental, ainda que de presumível elevada complexidade, 
como o EIA. A AIA, no Brasil, é um procedimento, com múltiplos ritos 
e em alguns casos gerador de pré-decisão207, integrado a outro proce-
dimento, o licenciamento ambiental. As decisões do procedimento de 
licenciamento ambiental abrangem principalmente os impactos ambien-

207  Caso das decisões sobre impacto ambiental proferidas por Conselhos de Meio 
Ambiente, conforme exposto no tópico 2.2.2.
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tais, especialmente em projetos que não envolvem emissão significativa 

de poluentes, mas que são suscetíveis de causar degradação ambiental 

ou de utilizar recursos ambientais208, como a operação/exploração de fa-

zendas de produção de energia de fonte solar ou eólica209. Na realidade, 

a proximidade do rito do licenciamento ambiental brasileiro com o do 

procedimento de AIA português demonstra o quanto esse licenciamento 

foi regulamentado para ser, em ampla medida, um procedimento de AIA.  

Outrossim, com o auxílio dos ensinamentos dos eminentes autores 

citados neste trabalho, em especial dos professores Vasco Pereira da 

Silva, Carla Amado Gomes e Rute Saraiva, conclui-se, ainda, que a AIA, 

portuguesa ou brasileira, é um “meio jurídico a serviço da realização dos 

fins ambientais, e em particular do princípio da prevenção” 210, destina-

da continuamente a identificar, analisar, valorar e ponderar interesses, 

benefícios, malefícios e potenciais riscos “de um determinado projecto 

em um dado contexto espacial, tendo em consideração as características 

ecológicas, os aspectos ligados ao património cultural [e] os factores so-

208  Lei Complementar brasileira nº 140/2011 (op. cit., nota de rodapé nº 61): “Art. 
2º  Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se: I - licenciamento ambiental: o pro-
cedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizado-
res de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental”.

Lei federal brasileira nº 6.938/1981 (op. cit., nota de rodapé nº 29): “Art. 10.  A constru-
ção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores 
de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”.

209  Atividades listadas como de licenciamento ambiental obrigatório podem ser 
vistas em: CEARÁ (ESTADO). Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA. Resolução 
nº 2, de 11 de abril de 2019. Fortaleza: COEMA, 2019. p. 154. Disponivel em: <https://
www.semace.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2019/05/Resolucao-COEMA-
02-de-2019.pdf>. Acesso em: 4 out. 2019.

210  SILVA, Vasco Pereira da. Verde Cor de Direito: Lições de Direito do Ambiente. 
Coimbra: Almedina, 2002. p. 153.

Ir para o índice

https://www.semace.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2019/05/Resolucao-COEMA-02-de-2019.pdf
https://www.semace.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2019/05/Resolucao-COEMA-02-de-2019.pdf
https://www.semace.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/46/2019/05/Resolucao-COEMA-02-de-2019.pdf


435

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

ciais em presença” 211, e que, quando bem conduzida, tem um forte ap-

tidão para exercer o nobre papel de “um instrumento procedimental de 

gestão e de decisão na construção do desenvolvimento sustentado” 212.
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Rotular para proteger:  
estudo sobre rótulos ecológicos.

RAFAEL PUREZA NUNES DA SILVA

1 INTRODUÇÃO1

 Ainda que nem sempre nos apercebamos, os produtos que utilizamos 

e consumimos estão cada vez mais repletos de informações ambientais, 

agregadas em textos simples, ou, mais frequentemente, em símbolos e 

logomarcas. Alguns produtos contêm em seus rótulos esclarecimentos so-

bre a origem das matérias-primas, a forma de produção, a presença ou não 

de substâncias perigosas ao meio ambiente, a quantidade de energia que 

consomem durante o uso, ou, ainda, o modo como as embalagens podem 

ser separadas para recolha. Outros possuem marcas ou selos indicativos 

de que preenchem critérios ambientais pré-estabelecidos por diversos 

programas. Há ainda aqueles que reivindicam diretamente qualidades am-

bientais, como produto “verde” ou “amigo do ambiente”. Todas essas in-

1  Por afinidade do autor, o presente trabalho segue os padrões da norma culta 
da língua portuguesa do Brasil e normas de procedimentos e padronização da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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formações ambientais têm sido batizadas sob o nome genérico de “rótulos 
ecológicos”, “rótulos ambientais”, “ecoetiquetas” ou “selos ambientais”2. 

Os rótulos ecológicos têm, ou deveriam ter, o duplo papel de estimular 
a fabricação de produtos com menor impacto negativo no meio ambiente e 
permitir que os consumidores possam identificar e escolher tais produtos. 
Esse foi o propósito que animou o surgimento dos primeiros programas de 
rotulagem ecológica sob a gestão do Poder Público e, posteriormente, pro-
gramas privados de atribuição de selos ambientais. Entretanto, numa era 
em que o verde é moda, e o “verde vende”3, ocorre um fenômeno de mul-
tiplicação de “rótulos ecológicos” atribuídos pelos próprios produtores, os 
quais nem sempre possuem bondade ambiental e podem mesmo induzir 
escolhas que não redundem em proteção do meio ambiente.  

Neste cenário, torna-se relevante o estudo dos rótulos ecológicos, 
investigando-se em que medida são instrumentos aptos à tutela ambien-
tal, qual o delineamento jurídico dos programas, como funcionam, quais 
as dificuldades e os potenciais resultantes de sua utilização. 

Interessará ao trabalho ora desenvolvido, mais especificamente, os 
programas de rotulagem. O estudo parte, no capítulo 2, da inserção da 
rotulagem ecológica como um dos novos modos de atuação da Admi-
nistração Pública, que, no Estado Pós-social, e diante da renovação do 
Direito do Ambiente, busca agir de forma preventiva e prospectiva. Para 
fazê-lo, não se apoia mais apenas em estandartes, proibições e sanções, 
como outrora. Vale-se agora de instrumentos que buscam direcionar 
condutas, numa perspectiva menos impositiva e de maior voluntarieda-

de e interação com os administrados. 

2  Tais expressões serão utilizadas indistintamente neste trabalho, embora se faça 
a opção prioritária por “rótulos ecológicos”, seguindo-se a preferência da doutrina. 

3  CUTANDA, Blanca Lozano. Derecho Ambiental Administrativo. 7. ed. Madrid: 
Dykinson, 2006. p. 482.
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O estudo prosseguirá no capítulo 3 distinguindo as várias modalida-
des e formas de rótulos ecológicos, para, em seguida, concentrar-se nos 
programas de rotulagem ambiental. Dentre eles, destaca-se, por sua im-
portância e abrangência, o rótulo ecológico europeu – Ecolabel –, que 
merecerá análise apartada no capítulo 4. O sistema da União Europeia 
fornece substanciais elementos para a compreensão da estruturação e 
funcionamento da rotulagem ecológica, do estabelecimento de critérios 
de avaliação dos produtos e do relacionamento jurídico travado entre 
Administração e administrado na atribuição do rótulo. Em busca de ele-
mentos comparativos, se analisará o mercado brasileiro de ecoetiquetas, 
no qual se destaca um sistema privado de certificação. 

O panorama da rotulagem ecológica se completa no capítulo 5, em 
que se abordam questões relacionadas à regulação ambiental por meio 
dos rótulos ecológicos. Buscar-se-á compreender se os sistemas públicos 
de rotulagem ecológica se amoldam à forma de agir de uma Administra-
ção de infraestruturas, quais são as dificuldades e fragilidades que apre-
sentam e como se comportam em um cenário comercial e jurídico global.

2  REINVENÇÃO DA TUTELA AMBIENTAL 

2.1 A Administração Pública no Estado Pós-Social e os novos instru-
mentos de tutela ambiental

O Direito do Ambiente tem a grave responsabilidade de tutelar o 
meio ambiente, seja enquanto bem imprescindível à vida humana4, seja 

4  Conforme a Carta Mundial da Natureza, oriunda da 48° Seção Plenária da As-
sembleia Geral Nações Unidas, em 1982, “a humanidade é parte da natureza e a vida de-
pende do ininterrupto funcionamento dos sistemas naturais que garantam o abastecimen-
to de energia e nutrientes”. 
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em razão da consideração de seu valor em si. Para desincumbir-se des-
ta tarefa, utiliza-se de variados instrumentos de tutela, que vão desde 
as técnicas civis de responsabilização, passando pelas técnicas penais e, 
com destaque, por sua importância, vale-se de técnicas administrativas5. 

Tradicionalmente, as medidas administrativas de proteção ambien-
tal se concentraram na polícia administrativa: autorizações, planificação, 
proibições, sanções6. A regulação ambiental emergiu permeada da filo-
sofia de uma “Administração agressiva”7, centrada no ato administrativo, 
enquanto manifestação autoritária de poder. 

Essa fase inicial da regulação ambiental vem sendo identificada como 
“primeira geração” do Direito do Ambiente, em que se imperou o mode-
lo conhecido, sobretudo na doutrina americana, como “comando e con-
trole”. A Administração limitava-se praticamente ao estabelecimento, de 
maneira imperativa, de proibições e estandartes obrigatórios. Depois de 
fixados os padrões e concedidas autorizações administrativas baseadas 
nos estandartes, passava a efetuar o controle e a fiscalização, impondo 
sanções no caso de descumprimento. Entretanto, a Administração pas-
sou por mudanças no paradigma do Estado Social, como ensina Silva:

5  GARCIA, Consuelo Alonso; MOLINA, José Antônio Moreno. Técnicas Jurídicas de Pro-
tección ambiental: Instrumentos de Intervención Administrativa. In: ORTEGA ÁLVAREZ, Luis. (dir.). 
Lecciones de Derecho del Medio Ambiente. 2. ed. Valladolid: Editorial Lex Nova, 2000. p. 117.

6  SANZ RUBIALES, Iñigo. Sobre la naturaleza jurídica de la etiqueta ecológica. In: 
WAGNER, Francisco Sosa. (coord.). El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: ho-
menaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo. Valencia: Tirant lo blanch, v. 3, 2000. p. 3693 

7  Terminologia de Silva, utilizada pelo autor para contrapor a Administração ca-
racterística do Estado Liberal àquela que surge com o Estado Social, designada como “Ad-
ministração prestadora”. Sobre a transformação das formas de atuação da Administração, 
cf. SILVA, Vasco Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Coimbra: Edições 
Almedina, 2016. Edição que corresponde à tese de doutoramento em Ciências Jurídico-
-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1995. p. 99-122.
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“diferentemente da Administração agressiva, que fazia do acto 
de autoridade o instrumento privilegiado (e praticamente exclu-
sivo) da sua intervenção, a Administração prestadora tende cada 
vez mais a flexibilizar e a diversificar os seus modos de actuação, 
substituindo o uso de meios autoritários por outras formas de 
agir mais consensuais”8.

A Administração Pública vem sendo redesenhada para enfrentar os desa-
fios dos tempos atuais, em um mundo de rápidas transformações e de rela-
ções globais. A aproximação do cidadão e o compartilhamento de decisões e 
poderes são marcas cada vez mais notáveis dessa nova Administração. 

Os administrados não são mais enxergados como simples sujeitos de 
deveres. São chamados a participarem dos processos decisórios e para 
dividirem responsabilidades, à medida que se observa que o Estado e 
Administração voltam-se mais para o exercício de um papel de garantia 
e reserva na tutela ambiental9. Nessa aproximação gradual do adminis-
trado, intenta-se que ele seja não apenas coagido ao cumprimento de 
parâmetros, mas que seja despertado, incentivado a, da forma mais vo-
luntária possível, empregar seus esforços na tutela ambiental.  

Novamente nos valendo das lições de Silva, no Estado Pós-social a 
Administração Pública deixa de estar orientada apenas em função da re-
solução de questões concretas, “para se tornar conformadora da realida-
de social”10. Essa é a lógica que permeia o surgimento da Administração 

8  SILVA, Vasco Pereira da. Verde cor de direito: lições de direito do ambiente. 2. 
ed. Coimbra: Almedina, 2002. p. 103.

9  GOMES, Carla Amado; DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. Notas reflexivas 
sobre os sistemas de gestão ambiental. CEDOUA. Revista do Centro de Estudos de Direitos 
do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente, Coimbra, ano 16, n. 31, p. 9-27, 2013. p. 9.

10  SILVA, Vasco Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Coimbra: Edi-
ções Almedina, 2016. Edição que corresponde à tese de doutoramento em Ciências Jurídico-
-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1995. p. 127. 
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de infraestruturas, que busca agir, de forma concertada, para moldar o 
presente, preocupando-se com o futuro. 

Também a regulação ambiental vem sendo reinventada. A hipercom-
plexidade das relações atuais e a rápida deterioração das condições am-
bientais do planeta têm contribuído para que sejam repensadas várias 
estruturas jurídicas relacionadas à proteção ambiental. O Direito do Am-
biente, atento às mudanças ao seu redor, não permanece indiferente, 
servindo mesmo de laboratório para o surgimento e experimentação de 
novas formas de atuação administrativa11. Observa-se a emergência, so-
bretudo a partir da década de 90 do século passado, de uma “segunda 
geração” do Direito do Ambiente, que passa pela utilização de um amplo 
leque de instrumentos econômicos e de mercado, estratégias autorregu-
latórias e de direito reflexivo12.

Os novos instrumentos de regulação refletem o tempo em que estão 
nascendo. Trazem consigo a intenção de fomentar uma atividade de cola-
boração e não apenas impedir determinadas atuações prejudiciais, como 
fazem as medidas tradicionais13. Tributos ecológicos, subsídios (reduções 
de taxas ou estabelecimento de créditos para premiar quem atingiu me-
tas ambientais), encargos, autorizações de emissão negociáveis, siste-
mas voluntários de gestão, acordos ambientais voluntários e rotulagem 
ambiental, são notáveis exemplos de ferramentas que vão conformando 
uma nova regulação ambiental. 

11  SILVA, op. cit., p. 175.

12  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada 
na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 744.

13  CUTANDA, Blanca Lozano. Derecho Ambiental Administrativo. 7. ed. Madrid: 
Dykinson, 2006. p. 460. 
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Dias aponta as características dos instrumentos jurídicos que estão 
surgindo: flexibilidade, diversidade, abertura, eficiência, atenção a cus-
tos, partilha do poder, envolvimento, participação e colaboração das 
comunidades reguladas, revelação e partilha de informação, atenção às 
forças e aos estímulos do mercado, motivação dos operadores, empresá-
rios e consumidores para a tutela ambiental14. 

Entre os instrumentos atuais, ganha relevo o rótulo ecológico. Trata-
-se de um instrumento de política ambiental consistente na atribuição 
de um selo ou sinal distintivo que atesta que a produção e o consumo de 
determinado bem implica menos impactos ambientais que outros simi-
lares. O uso dessa ferramenta vem se alargando nos contextos nacionais 
e internacionais, revelando-se com grande potencial de promover a pro-
teção ambiental, ainda que de forma menos direta, ao despertar uma 
produção e consumo mais sustentáveis. 

2.2 O princípio da prevenção como norteador da reinvenção da regulação

A tradicional atividade administrativa de tutela ambiental baseava-se 
principalmente no estabelecimento de padrões e controle das atividades, 
especialmente em sua fase final, para identificar aquelas que ultrapassaram 
os balizamentos, sancionando-as. Nesse tipo de abordagem, que leva em 
consideração um controle de “fim de linha”15, a atenção volta-se para o mo-
mento derradeiro da ação, muitas vezes após já causados danos ambientais. 

14  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada 
na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 842.

15  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. Que Estratégia para o Direito Am-
biental Norte-Americano do Século XXI: o “cacete” ou a “cenoura”. Boletim da Faculdade 
de Direito (Universidade de Coimbra), v. LXXVII, 2001. p. 5. Disponível em: https://estudo-
geral.sib.uc.pt/handle/10316/2500?mode=full. Acesso em: 28 jun. 2019. 
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A necessidade de agir em uma fase anterior à dos danos, trabalhan-
do-se com as noções de perigos e riscos, evidenciou as fragilidades dos 
instrumentos de ordenação típicos para atuar de forma prospectiva. Des-
de meados dos anos 80 do século passado, uma pesada crítica foi dirigida 
aos mesmos, taxando-os de ineficientes quanto à performance e incapa-
zes de induzir comportamentos preventivos16.

A partir de então, as novas formas que foram sendo ensaiadas po-
dem mesmo apontar para uma “reinvenção da regulação”. Segundo Dias, 
uma estratégia diferente da Administração na proteção e promoção do 
ambiente, com foco mais na prevenção do que no combate, buscando 
corrigir os problemas na fonte, está na origem dessa reinvenção17. 

A prevenção assumiu papel norteador na alteração paradigmática da 
regulação ambiental. Diversos ordenamentos jurídicos, especialmente a 
partir dos fins da década de 80 do século passado, passaram a erigir a 
prevenção ambiental à categoria de princípio jurídico constitucional18.  

A inserção do princípio da prevenção nos ordenamentos não é fór-
mula inócua, mas dela se pode extrair consequências jurídicas, o que de 
fato tem se observado na medida em que o princípio vai se tornando o 
principal norteador da regulação ambiental atual. 

16  Para uma análise detalhada das críticas aos mecanismos de comando controle, 
cf. Ibid., p. 21-24. 

17  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada 
na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 745 e 747. 

18  Desse período é a Constituição da República Portuguesa de 1976, que expressa-
mente, no artigo 66°/2, consagra o princípio da prevenção, em um contexto relacionado à 
poluição. Também a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 acolhe o princípio 
no artigo 225, ainda que implicitamente, conforme entendimento predominante da doutrina.
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Diferentemente da lógica de controle dos problemas ambientais já 
causados, o princípio da prevenção aponta para o imperativo de evitar, 
de agir antes. Na doutrina de Canotilho, o princípio implica a “adopção 
de medidas previamente à concorrência de um dano concreto, cujas cau-
sas são bem conhecidas, com o fim de evitar a verificação desses danos, 
ou, pelo menos, de minorar significativamente os seus efeitos”19. Silva 
observa que “o que está aqui em causa é a tomada de medidas desti-
nadas a evitar a produção de efeitos danosos para o ambiente, e não a 
reacção a tais lesões”20.

A consideração da prevenção na tutela do meio ambiente reforça a 
necessidade de que o Direito do Ambiente seja permeável à evolução do 
conhecimento técnico, pronto para agir, e conte com o envolvimento dos 
administrados. Em síntese, põe-nos diante do desafio de que não basta 
seguir os padrões ordenados pela lei, mas efetivar a proteção ambiental 
por meio de um esforço conjunto, ágil, interativo e comunicativo. 

Colocar na prevenção o acento tônico da atual regulação ambiental 
exige, mas do que estabelecê-la como princípio constitucional, fazer eri-
gir instrumentos de ação administrativa que, de fato, tenham capacida-
de de evitar o surgimento de danos, ou, ao menos, dirigir a eleição de 
condutas com menor impacto ambiental. Deve significar ainda que toda 
a regulação deve ser construída ao redor do objetivo de acautelar o de-

floramento da degradação ambiental. 

Nesse ponto, antecipando-nos na análise do instrumento jurídico es-

colhido para ser objeto do presente estudo, observa-se que a rotulagem 

19  CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito 
constitucional ambiental brasileiro. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 44. 

20  SILVA, Vasco Pereira da. Verde cor de direito: lições de direito do ambiente. 2. 
ed. Coimbra: Almedina, 2002. p. 66.
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ambiental tem um viés acentuadamente preventivo. Diferentemente 

dos regulamentos ambientais de ordenação e fiscalização, os sistemas 

de rotulagem ecológica são projetados para interromperem a linha de 

problemas ambientais no nascedouro21. Os fabricantes são “conduzidos” 

a produzir bens que estejam em conformidade com os padrões de prote-

ção do meio ambiente, levando em consideração os impactos ambientais 

de seus produtos ao longo de todo o ciclo de vida, enquanto os consumi-

dores são incentivados a comprar os produtos rotulados, cuja produção 

e consumo são menos nocivos ao meio ambiente que outros bens e ser-

viços similares disponíveis.

2.3 Utilização de instrumentos de mercado na tutela do meio ambiente 

O princípio da prevenção tem papel nuclear na renovação da regu-

lação ambiental, que, focada na necessidade de antecipar-se aos danos, 

tornou-se mais célere e conectada com formas de ação cooperativa en-

tre o Poder Público e os agentes econômicos. Esse contexto explica o 

desenvolvimento e a ênfase na utilização de instrumentos de mercado 

na regulação ambiental22. 

A associação entre proteção ambiental e mercado passa, necessaria-

mente, pela compreensão da existência de externalidades no processo 

produtivo. Arthur Cecil Pigou, economista de Cambridge, destacou-se ao 

demonstrar a existência de custos sociais e ambientais que não estavam 

21  HERRUP, Andrew. Eco-labels: benefits uncertain, impacts unclear? European 
environmental law review, Hague, v. 8, n. 5, p. 144-153, maio 1999. p. 145. 

22  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada 
na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 747 e 784.
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inseridos nos preços dos produtos (externalidades negativas), como a 

poluição gerada. Pigou propôs que o Estado interferisse no mercado com 

a criação de taxas (que ficaram conhecidas por “taxas de Pigou”) cujo 

objetivo seria propiciar a correção das “falhas de mercado”, através da 

internalização das “externalidades negativas”. 

Diferentemente, o economista britânico Ronald Coase, que viria a re-

ceber o prêmio Nobel de Economia em 1991, propôs que a correção das 

externalidades se desse diretamente pelo mercado, e não pelo Estado. 

Sua solução apontava para um sistema em que as externalidades nega-

tivas, como a poluição, recebessem valores monetários e pudessem ser 

adquiridas como um “direito”. Dessa maneira, a externalidade acabaria 

por ser internalizada como custo dos produtos.

As ideias de Ronald Coase tiveram grande repercussão e estão na 

base das primeiras experiências de regulação ambiental por instrumen-

tos de mercado. Apesar das dificuldades terminológicas, esses instru-

mentos podem ser compreendidos como ferramentas jurídicas da políti-

ca ambiental, que visam internalizar os custos da degradação ambiental, 

atuando na lógica de mercado para induzir produtores e consumidores a 

adotarem práticas mais ambientalmente saudáveis.

Atribui-se aos Estados Unidos da América o pioneirismo no uso de 

instrumentos de mercado, notadamente com o programa de “comércio 

de emissões”, do início dos anos 70 do século passado. Em síntese, o me-

canismo consiste na emissão pelo governo de autorizações para emissão 

de determinadas quantidades de poluentes. As autorizações são nego-

ciáveis entre os poluidores, de forma que aqueles que menos poluem, 

precisarão de uma quantidade menor de autorizações e poderão vender 

Ir para o índice



464

as excedentes, enquanto aqueles que não desenvolverem mecanismos 

eficientes de controle de emissões terão que adquirir mais autorizações. 

A redução da poluição é obtida por meio da redução gradual de autoriza-

ções no mercado pelo governo23. 

O programa americano foi, de certa forma, o precursor da aplicação 

de soluções de mercado, abrindo caminho para outras experiências cada 

vez mais arrimadas nessa lógica24. Desde meados da década de 90 do 

século passado, a União Europeia (UE) também vem se tornando pro-

digiosa na utilização de instrumentos de mercado. O sexto programa de 

ação ambiental (2002-2012) encorajou explicitamente a utilização des-

ses instrumentos para a consecução de fins ambientais25, dos quais são 

exemplos de uso na Comunidade Europeia o programa de Comércio de 

Licença de Emissões e programa de Rótulo Ecológico. 

Assim como no “comércio de emissões”, também na rotulagem am-

biental a utilização da lógica de mercado fica bem acentuada, com a dife-

rença de que naquele se cria artificialmente um mercado (o das emissões 

poluentes), enquanto esta trabalha nos mercados existentes, agregando-

-se um valor, não necessariamente monetário, aos produtos. Nos progra-

mas de rotulagem ecológica, predominantemente voluntários, o produ-

23  Sobre o programa americano de comércio de emissões, cf. DIAS, José Eduar-
do de Oliveira Figueiredo. Que Estratégia para o Direito Ambiental Norte-Americano 
do Século XXI: o “cacete” ou a “cenoura”. Boletim da Faculdade de Direito (Universida-
de de Coimbra), v. LXXVII, 2001. p. 37-38. Disponível em: https://estudogeral.sib.uc.pt/
handle/10316/2500?mode=full. Acesso em: 28 jun. 2019. 

24  ANTUNES, Tiago. Agilizar ou mercantilizar?: o recurso a instrumentos de mer-
cado pela administração pública: implicações e consequências. In: ANTUNES, Tiago. Pelos 
caminhos jurídicos do ambiente. Lisboa: AAFDL, 2014. p. 155.

25  Artigo 3.°/4 da Decisão 1600/2002/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de Julho, que estabelece o sexto programa comunitário de ação em matéria de ambiente. 
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tor faz o juízo de custo-benefício econômico da sua participação. Pesam, 

de um lado da balança, os gastos com a substituição de matérias primas 

e ajustes de produção, bem como os associados à obtenção do selo am-

biental, e, de outro, a vantagem competitiva e o incremento na demanda 

que a rotulagem lhe propiciará. 

Inúmeras vantagens vêm sendo atribuídas à regulação ambiental 

por instrumentos de mercado, em comparação com a utilização dos 

instrumentos típicos de ordenação. O modelo de comando e controle, 

segundo os críticos, tem por características ter um custo muito elevado 

para a Administração, baixa performance, não oferecer estímulos para 

elevação do padrão de proteção e alteração de comportamentos, ser 

impositivo e pouco ágil. Ao contrário, acredita-se que os instrumentos 

de mercado têm maior eficiência econômica, transferindo gastos para 

os agentes econômicos. O desempenho ambiental também tende a ser 

ampliado, com incentivos permanentes à diminuição do impacto am-

biental. Diz-se ainda que oferecem maior flexibilidade, voluntariedade 

e dinamismo para a regulação.

Bem observada, a estratégia é fazer com que os regulados estejam 

interessados economicamente em adotar mecanismos de correção am-

biental. Por mais que existam padrões regulatórios, e ainda que sejam 

rígidos, “enquanto poluir for vantajoso de um ponto de vista econô-

mico, haverá um irresistível apelo para, mesmo correndo algum risco, 

desrespeitar as proibições”26.  

26  ANTUNES, Tiago. Agilizar ou mercantilizar?: o recurso a instrumentos de mer-
cado pela administração pública: implicações e consequências. In: ANTUNES, Tiago. Pelos 
caminhos jurídicos do ambiente. Lisboa: AAFDL, 2014. p. 160. 
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Se, por um lado, a utilização de instrumentos de mercado na regu-
lação ambiental parece trazer alguns benefícios inequívocos, por outro, 
há riscos e desafios a serem enfrentados. É necessário compreender 
até onde o mercado pode agir sozinho e qual o papel da Administração, 
uma vez que os instrumentos de mercado tem forte inclinação para 
a autorregulação. Com o uso dessas ferramentas os sujeitos anterior-
mente regulados passam, em boa medida, a regularem a si mesmos, 
seja pela livre atuação no mercado (por exemplo, negociando os títu-
los de emissões), ou adotando, voluntariamente, regulações técnicas 
(como no caso da rotulagem ambiental). 

Ao valer-se de instrumentos de mercado, como instrumentos de co-
mando indireto de comportamento27 que são, a Administração deixa, até 
certo ponto, de estipular, de forma rígida e padronizada, as condutas de-
vidas e as proibidas, confiando parcialmente no mercado para realização 
do fim de proteção ambiental. Todavia, como adverte Dias, a utilização 
de instrumentos de mercado não significa propriamente desregulação, 
mas uma “neo-regulação”28. Não se pretende que o Estado renuncie seus 
poderes, mas os utilize para criar balizas jurídicas que coloquem também 
forças privadas a serviço da tutela ambiental, numa espécie de autorre-
gulação publicamente regulada29. Isso é especialmente válido no que diz 
respeito aos programas públicos de rotulagem ecológica. É da combina-
ção das forças estatais e das do mercado que nasce a rotulagem, que será 
doravante objeto de análise. 

27  Sobre a distinção entre meios de comando direto e indireto de comportamen-
to, cf. DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização administra-
tiva no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada na 
tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 785. 

28  Ibid., p. 808.

29  Ibid., p. 808.
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3 RÓTULOS ECOLÓGICOS

3.1 Aspectos gerais

Em setembro de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por 

meio da Resolução A/RES/70/1, estabeleceu os Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável, sendo a 12ª meta “assegurar padrões de produção 

e de consumo sustentáveis”. A preocupação, entretanto, não é recente, 

já podendo ser percebida pelo menos desde a Declaração do Rio sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, cujo Princípio 8 é considerado o 

embrião da ideia de consumo sustentável30. 

Os atuais padrões de produção e consumo vêm sendo identificados 

como uma das principais razões da degradação ambiental do planeta. 

Nesse sentido, a Agenda 21 afirma que “a principal causa da deterioração 

continuada do ambiente global é o padrão insustentável de consumo e 

produção”31. Produzir e consumir implica usar recursos naturais e poluir. 

Entretanto, deixar de consumir, ou mesmo estancar de forma drástica 

o consumo, não é possível, na medida em que o mesmo é necessário para 

satisfação de necessidades básicas humanas, como alimentação, vestuá-

rio, moradia, etc. Nesse contexto é que vem se buscando na fórmula do 

consumo sustentável a saída para desacelerar o processo de degradação 

ambiental sem inviabilizar o desenvolvimento e o sustento humano.

30  Princípio 8 da Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento - Declaração 
de Princípios, de 1992: “Para se alcançar um desenvolvimento sustentável e uma qualidade 
de vida mais elevada para todos os povos, os Estados deverão reduzir e eliminar padrões 
insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas apropriadas.” 

31  Item 4.3 da Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento - Agenda 21: 
Programa de Ação para o Desenvolvimento Sustentável, de 1992. 
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Para alcançar a meta de produção e consumo sustentáveis, é impres-

cindível promover a fabricação de produtos com menor impacto ambien-

tal e possibilitar ao consumidor identificar esses produtos e escolhê-los. 

Foi exatamente para esse fim que os rótulos ambientais foram pensados 

e essa é sua importância como instrumento de tutela ambiental.   

Materialmente, os rótulos ecológicos são informações, etiquetas ou 

sinais distintivos de qualidade ambiental sobrepostos aos produtos que 

possuem menor impacto sobre o meio ambiente, de acordo com crité-

rios pré-estabelecidos. 

Enquanto instrumentos, diz-se que são mecanismos de orientação 

indireta de comportamentos, que visam imprimir um sentido ambiental-

mente amigo às opções dos produtores e escolhas dos consumidores32. 

Assim, se destaca seu duplo direcionamento: funcionam como incentivo 

para que os fabricantes desenvolvam produtos menos onerosos ao am-

biente, a fim de obterem o selo ambiental, e devem viabilizar escolhas 

conscientes pelo consumidor. 

Os distintivos concedidos não intentam garantir que os produtos são 

inócuos do ponto de vista ambiental. Assinalam que, em um juízo com-

parativo com outros da mesma categoria e finalidade, possuem menor 

capacidade de alteração do meio ambiente33.

32  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada 
na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 921.

33  GARCIA, Consuelo Alonso; MOLINA, José Antônio Moreno. Técnicas Jurídicas de 
Protección ambiental: Instrumentos de Intervención Administrativa. In: ORTEGA ÁLVAREZ, 
Luis. (dir.). Lecciones de Derecho del Medio Ambiente. 2. ed. Valladolid: Editorial Lex Nova, 
2000. p. 129.
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Subjacente a todas as propostas de rotulagem ambiental está a ideia de 
corresponsabilização e ativação de responsabilidades particulares34. Todos 
os atores envolvidos na relação de consumo são chamados para assumir 
ônus. O Estado, que tradicionalmente era compreendido como o maior 
encarregado pela proteção ambiental35, compartilha a tarefa com o setor 
produtivo e os consumidores. A Administração passa a manter uma função 
mais de orientação e direcionamento, atribuindo credibilidade às informa-
ções ambientais dos produtos; os produtores buscam voluntariamente a 
eficiência na utilização de recursos; os consumidores, por sua vez, deixam 
a passividade para tornarem-se colaboradores na vigilância ambiental. 

Embora todos os agentes dessa relação sejam importantes, a rotula-
gem ambiental atribui papel de destaque ao consumidor. Ao cabo, será 
ele quem definirá a demanda por produtos mais amigos do ambiente, 
exercendo pressão sobre o setor produtivo. Cada ato de consumo revela-
-se importante e o consumidor é convidado a refletir sobre as conse-
quências de suas escolhas. O consumo deixa de ser considerado um ato 
impulsivo de satisfação de necessidades ou de prazer, tornando-se um 
instrumento de proteção ambiental, que se agiganta quando são soma-
das as pequenas ações de cada consumidor às de outros milhares. 

3.2 Histórico

As primeiras iniciativas de criação de rótulos ambientais são atribuí-
das ao governo alemão. No ano de 1978 foi criado o programa Anjo Azul 

34  GONÇALVES, Pedro. Entidades privadas com poderes públicos: o exercício 
de poderes públicos de autoridade por entidades privadas com funções administrativas. 
Coimbra: Almedina, 2008. Edição baseada na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-
-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2003. p. 170 et. seq. 

35  Muito embora várias Constituições ocidentais explicitem que a defesa do meio 
ambiente é dever de todos, como consta da Constituição da República Portuguesa de 1976, 
no artigo 66.°, e da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 225. 
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(Blue Angel), com o objetivo de conceder selos ambientais para os pro-
dutos que preenchessem critérios pré-estabelecidos36. 

No modelo alemão, o procedimento de rotulagem ambiental ocorre 
em duas fases: na primeira, a Agência Ambiental Federal desenvolve os 
critérios que serão analisados em cada grupo de produtos; na segunda, 
um júri verifica se os produtos apresentados à avaliação preenchem a 
qualificação previamente estabelecida, hipótese em que recebem o dis-
tintivo válido por três anos. Atualmente, o júri é composto por membros 

nomeados pelo Ministro Federal do Ambiente, levando em consideração 

todos os grupos sociais relevantes, como, por exemplo, representantes 

de associações ambientais e de consumidores, comércio e indústria37.

O êxito do programa se faz conhecer em dados: de 48 produtos que 

receberam o selo logo no primeiro ano, 1979, o número saltou para 

3.800 em 199038. Hoje, com pouco mais de 40 anos, o famoso programa 

garantido pelo Ministério do Meio Ambiente alemão conta com cerca de 

12.000 produtos certificados39.

O selo Anjo Azul inspirou o surgimento de outros programas. Em 

1989, o Conselho Nórdico (Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e 

Suécia), criou o “Cisne Branco”40. O programa se dirige a todos os tipos 

de produtos e a validade da certificação varia de acordo com a cate-

36  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 1. 

37  Blauer engel. Disponível em: https://www.blauer-engel.de/de/blauer-engel/
wer-steckt-dahinter/jury-umweltzeichen. Acesso em: 23 jan. 2019. 

38  MARTÍN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. 3. ed. Navarra: Edito-
rial Aranzadi, 2003. p. 122.

39  Blauer engel. Disponível em: https://www.blauer-engel.de/de/40-jahre-
-blauer-engel. Acesso em: 23 jan. 2019.

40  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 2.
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goria. No mesmo ano surgiu no Japão a Eco Mark41, voltada principal-
mente para produtos direcionados à venda no varejo. O programa, que 
é de responsabilidade da Associação Japonesa de Meio Ambiente com 
supervisão do Ministério do Meio Ambiente, leva em consideração a 
análise do ciclo de vida dos produtos. 

Ainda em 1989, foi criada a Green Seal nos Estados Unidos. Trata-
-se de uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, de de-
senvolvimento e certificação de padrões ambientais42. O Selo Verde43 
da organização é atribuído após a análise de padrões baseados em uma 
abordagem de ciclo de vida, considerando impactos tais como extração, 
fabricação, uso e reutilização ou descarte de matérias-primas. Atualmen-
te, com mais de 450 categorias de produtos, o Selo Verde é considerado 
o principal rótulo ecológico do país. 

Nos anos que se sucederam, em um curto intervalo de tempo, surgiram 
iniciativas de rotulagem ecológica em vários países. Os programas criados 
em 1991, no Canadá (Environmental Choise44), também em 1991, na França 
(NNF – Environnement45), e em 1993, na Espanha (Aenor – Medio ambien-
te46), são exemplos da efervescência do assunto no início da década de 90.  

Iniciativa de destaque começou a ser desenvolvida pela UE a partir de 
1990, quando a Comissão Europeia passou a estudar o desenvolvimento 

41  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 3.

42  Green Seal. Disponível em: https://www.greenseal.org/about/. Acesso em: 23 
jan. 2019.

43  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 4.

44  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 5.

45  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 6.

46  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 7.
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de um sistema comunitário de etiquetas ecológicas. Em 1992, foi emitido o 
Regulamento (CEE) 880/92, do Conselho, de 23 de março, estabelecendo o 
primeiro regime jurídico do selo comunitário denominado Ecolabel47, cujo 
estudo será desenvolvido em seção específica deste trabalho48.

Com maior ou menor grau de sucesso, os programas de rotulagem am-
biental foram se espalhando pelo mundo. Todos eles compartilham do mes-
mo objetivo: atribuir um sinal distintivo que denote a qualidade ambiental 
do produto, visando permitir que o consumidor, com pouco esforço, seja 
capaz de identificar bens cujo consumo cause menor ônus ambiental. 

Apesar do objetivo comum, a pulverização de iniciativas foi dando 
origem a modelos e metodologias diversas. Os primeiros programas cria-
dos foram governamentais. Mas a iniciativa privada também passou a 
se organizar para atribuir distintivos ambientais. Surgiram também selos 
autoatribuídos, nos quais o próprio produtor afirma as qualidades am-
bientais do seu produto. Foram criados programas que analisam diver-
sos atributos ou apenas um em especial. Estas e outras características, 
surgidas a partir da diversificação dos programas e rótulos ambientais 
merecem o estudo apartado, o que se fará na seção subsequente. 

3.3 Tipos de rótulos ecológicos 

3.3.1 Autoatribuídos e heteroatribuídos

Para compreensão de todo o leque que costuma abrigar-se sobre o tí-
tulo de rótulos ambientais, é necessário estabelecer algumas distinções. 

47  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 8.

48  Cf. seção 4.1 deste trabalho. 
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Inicialmente, constata-se que rótulos ecológicos em sentido estrito 

ou propriamente ditos são heteroatribuídos, ou seja, concedidos por 

entidade independente do produtor ou do responsável pela comerciali-

zação, por meio de programas de rotulagem. Trata-se de certificação de 

terceira parte, ou seja, feita por quem não se beneficia dela. Entretanto, 

o mesmo nome – rótulo ecológico – também é utilizado para a etiqueta 

resultante da autoatribuição de informações ambientais49. Autoatribuí-

dos são os rótulos em que o próprio fabricante informa que o seu produ-

to possui determinadas qualidades ambientais50. 

Apoiando-se nesta distinção, a International Organization of Standar-

dization (ISO) classifica as ecoetiquetas em programas de rotulagem – 

rótulos tipo I – e rótulos autodeclaratórios – rótulos tipo II51. Com razão, 

porém, tem-se observado que a autoatribuição de informações ambien-

tais são reivindicações ou autoproclamações52, devendo ser considerada 

como verdadeira rotulagem ecológica apenas aquela que depende de 

terceiro, sem vínculo com a parte requerente. 

49  Nesse sentido, ARAGÃO, Alexandra. A credibilidade da rotulagem ecológica dos 
produtos. CEDOUA. Revista do Centro de Estudos de Direitos do Ordenamento, Urbanis-
mo e Ambiente, Coimbra, ano 14, n. 27, 2011. p. 158. 

50  Entre os rótulos ecológicos autoatribuídos, Aragão faz uma distinção entre os 
rótulos informativos, educativos e publicitários. Os informativos visam dar informações so-
bre comportamentos legalmente obrigatórios, relativamente à utilização do produto ou à 
sua eliminação. Os educativos procuram levar os consumidores adotar comportamentos 
ambientais mais adequados. Os publicitários são alegações de qualidades ambientais não 
verificáveis, que têm por propósito tornar os produtos mais chamativos para o consumidor. 
Observa, entretanto, a autora, que, em certa medida, todos eles são indutores de compor-
tamento. Ibid., p. 165-168.

51  A classificação completa da ISO será apresentada na seção 5.3 deste trabalho. 

52  Nesse sentido, cf. ARAGÃO, op. cit., p. 158 e HERRUP, Andrew. Eco-labels: ben-
efits uncertain, impacts unclear? European environmental law review, Hague, v. 8, n. 5, 
maio 1999. p. 145. 
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O motivo do discrímen é que a autoatribuição de virtudes ambien-

tais dificilmente pode ser atestada. Dessa maneira, ao invés de favorecer 

a tutela ambiental, favorece a ocorrência de dois problemas: greenwa-

shing e confusão em relação aos selos ambientais. 

A prática conhecida como greenwashing, ou maquiagem verde, con-

siste na falsa promoção de produtos, atribuindo-lhes características e ati-

tudes benéficas e respeitosas ao ambiente que não possuem. Conside-

rando o crescente interesse dos consumidores por produtos ecológicos, 

na tentativa de valorizarem seus produtos, empresas prestam informa-

ções não relevantes do ponto de vista da proteção ambiental, engano-

sas e até mesmo falsas, visando colocar o seu produto em condição de 

vantagem em relação à concorrência. Assim, por exemplo, um rótulo que 

contenha a informação de que um produto aerossol não contém cloro-

fluorcarbono, em determinado país cuja legislação proibiu a substância 

e que todos os aerossóis não a utilizam, não tem relevância ambiental e 

tende a ser enganosa, levando o consumidor a adquirir um produto que 

não oferece nenhuma vantagem ambiental. 

Cutanda observa que a publicidade ecológica enganosa ou fraudu-

lenta é um desafio crescente, uma vez que cada vem mais se utilizam 

mensagem publicitárias com termos como “ecológico”, “reciclável’, 

“degradável”, em um mercado ávido por absorver “produtos verdes”53. 

Utilizando-se de “maquiagem verde”, empresas se autodenominam 

ambientalmente responsáveis sem que tenham efetuado qualquer 

mudança em seus processos produtivos e em sua filosofia. Não raro, 

os bens produzidos não correspondem às informações prestadas e o 

53  CUTANDA, Blanca Lozano. Derecho Ambiental Administrativo. 7. ed. Madrid: 
Dykinson, 2006. p. 482.
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consumo dos mesmos não contribuiu para desacelerar a degradação 
ambiental, ao contrário. 

O outro problema sério ligado à autoatribuição de rótulos é a con-
fusão e descrédito que pode causar. Segundo Sanz Rubiales, os rótulos 
autoatribuídos são uma espécie de “marketing verde” que, na verdade, 
têm provocado confusão entre os consumidores54, que não sabem mais 
quais informações são realmente criveis. Os consumidores se veem dian-
te de uma enxurrada de materiais que se dizem amigos do ambiente e 
passam a desconfiar de todos. A informação ambiental, que deveria ser 
uma marca distintiva, perde a credibilidade e a função orientadora das 
aquisições. No pior cenário, pode chegar a acontecer aversão, de forma 
geral, a todas as informações ambientais. O consumidor, confuso e des-
crente optará por não adquirir produtos que tenham selos ambientais, 
não os diferenciando. 

Por todas essas nuances, a grande questão jurídica envolvendo a au-
toatribuição de rótulos ecológicos é a necessidade ou não de regulação 
estatal da mesma. No plano internacional, a norma ISO 14024 estabe-
lece princípios e procedimentos para a autoatribuição. Entretanto, tal 
normativa é voluntária. Considerando o elevado potencial de influência 
nos comportamentos dos consumidores, Aragão defende que deve haver 
regulação estatal específica da autoatribuição dos rótulos ambientais, 
em especial os ideográficos (os que se constituem apenas de símbolos 
ou desenhos), para garantir a uniformidade e veracidade55. Na ausên-

54  SANZ RUBIALES, Iñigo. Sobre la naturaleza jurídica de la etiqueta ecológica. In: 
WAGNER, Francisco Sosa. (coord.). El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: ho-
menaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo. Valencia: Tirant lo blanch, v. 3, 2000. p. 3699. 

55  ARAGÃO, Alexandra. A credibilidade da rotulagem ecológica dos produtos. CE-
DOUA. Revista do Centro de Estudos de Direitos do Ordenamento, Urbanismo e Ambien-
te, Coimbra, ano 14, n. 27, 2011. p. 159.
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cia de regulação específica, é necessário se valer das disposições gerais 
de proteção aos consumidores para barrar a publicidade enganosa e a 
fraudulenta56, bem como a informação equivocada, que pode, inclusive, 
gerar prejuízos ambientais. 

Diante da constatação da existência de grande quantidade de infor-
mação ambiental autoatribuída, cresce a importância dos programas de 
heteroatribuição de rotulagem ambiental. A rotulagem ecológica, para 
alcançar os objetivos propostos, deve configurar-se em garantia da quali-
dade ambiental de um produto57, resultado que mais facilmente é obtido 
quando a certificação é feita por terceira parte independente. 

3.3.2 Sistemas Públicos e Privados de rotulagem ecológica 

Entre as etiquetas ambientais heteroatribuídas, pode se distinguir pro-
gramas públicos e programas privados de rotulagem ecológica. Os primei-
ros esforços foram governamentais, nomeadamente da Alemanha e dos 
países nórdicos. Posteriormente, com o avanço do interesse por “produtos 
verdes”, também surgiram sistemas privados de certificação ambiental.  

Os programas de natureza pública são caracterizados pelo reconheci-
mento, por parte da Administração, do direito a utilizar uma marca iden-
tificadora. Há, portanto, uma manifestação de atividade administrativa 
no âmbito do direito do consumo58. Esses programas podem ser nacio-
nais, como é o caso do Anjo Azul alemão, ou regionais, como o Ecolabel. 

56  No caso de Portugal, o recurso seria às normas dos artigos 7.°, alínea g; 10.°, 
11.° e 34.° do Código de Publicidade de Portugal; artigo 6.° da Lei de Defesa de Consumidor 
e 7.° do Decreto-Lei 57/2008. No Brasil, ao artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. 

57  SANZ RUBIALES, Iñigo. Sobre la naturaleza jurídica de la etiqueta ecológica. In: 
WAGNER, Francisco Sosa. (coord.). El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: ho-
menaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo. Valencia: Tirant lo blanch, v. 3, 2000. p. 3695.

58  Ibid., p. 3697.
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Os sistemas de certificação pública são organizados pelo Poder Públi-
co e podem ser geridos e executados diretamente por ele ou por meio de 
entidades privadas delegadas. Interessante exemplo ocorre no sistema 
do rótulo ecológico europeu, em que os Estados-membros designam “or-
ganismos competentes”, que podem ser entidades privadas, para a ges-
tão de etapas do procedimento. Disso não decorre que o sistema tenha 
deixado de ser público, nem mesmo que tenha se tornado misto. Nesse 
sentido, a lição de Gonçalves: 

[...] no cenário dos sistemas públicos, a certificação é assumida 
pelo próprio Estado, e reveste, por isso, a natureza de missão 
pública em cujo desempenho se exercem ´poderes públicos de 
certificação` (havendo entrega dessa função a uma entidade pri-
vada, depararemos então com uma delegação de funções e de 
poderes públicos)59. 

Por sua vez, os sistemas privados de rotulagem ecológica são geri-
dos por empresas ou por associações sem fins lucrativos, que, de forma 
independente (certificação de terceira parte), avaliam os produtos sub-
metidos voluntariamente ao seu crivo, conforme critérios pré-definidos, 
e atribuem um selo ambiental aos produtos aprovados. Um exemplo no-
tável de certificação privada é a promovida pela Green Seal, associação 
americana sem fins lucrativos.

Ao mencionar-se a existência de sistemas privados de rotulagem 
ambiental, deve-se fazer a ressalva de que mesmo nesse caso há uma 
regulação estatal. Reconhecendo-se a relevância pública da atividade, 
que contribui para o alcance de interesses públicos, os Estados vêm 

59  GONÇALVES, Pedro. Entidades privadas com poderes públicos: o exercício 
de poderes públicos de autoridade por entidades privadas com funções administrativas. 
Coimbra: Almedina, 2008. Edição baseada na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-
-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2003. p. 213. 
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criando um ambiente regulatório dessas atividades. É o que ocorre, por 
exemplo, quando se estabelece que as entidades privadas de certifica-
ção tenham que ser oficialmente habilitadas (reconhecidas ou credita-
das) para poderem prestar os serviços60. 

O que se evidencia é que as fronteiras entre público e privado vão 
ficando cada vez mais tênues na Administração característica do Estado 
Pós-social. Essa atenuação, no que diz respeito à rotulagem ambiental, 
ainda pode ser observada em mais outros dois aspectos: na rede de re-
lacionamentos entre sistemas privados e o Poder Público, bem como na 
significativa contribuição privada e de particulares nos sistemas públicos. 

Os programas privados, em boa parte, são transnacionais e possuem 
maior alcance na governança do comércio global. Os governos parecem es-
tar encontrando ferramentas nestas iniciativas para alcançarem metas glo-
bais de proteção ambiental que transcendem o alcance de suas capacidades 
regulatórias nacionais, passando a fomentá-las e incentivá-las61. O relaciona-
mento entre sistemas privados de rotulagem e o Poder Público, em alguns 
casos, chega a ponto de que entidades ligadas à normalização em geral, ou à 
rotulagem ambiental, possuam como “membros” órgãos públicos, como é o 
caso da ISO e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Se, de um lado, os sistemas privados de certificação interagem com o 
Poder Público, também se constata, por outro, que os sistemas públicos 
de rotulagem ambiental contam com expressiva participação de setores 

60  GONÇALVES, Pedro. Entidades privadas com poderes públicos: o exercício 
de poderes públicos de autoridade por entidades privadas com funções administrativas. 
Coimbra: Almedina, 2008. Edição baseada na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-
-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2003. p. 213. 

61  D’HOLLANDER, David; MARX, Axel. Strengthening private certification systems 
through public regulation: The case of sustainable public procurement. Sustainability Ac-
counting, Management and Policy Journal, Brussels, v. 5, n.1, 2014. p. 2-21. 
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privados, que são chamados a contribuírem no estabelecimento de cri-
térios de avaliação de produtos62, integrarem órgãos de execução dos 
programas e até órgãos decisórios63.

3.3.3 Atributo simples e atributos múltiplos

Há programas de rotulagem ambiental que levam em consideração um 
único atributo na análise dos produtos, sendo por isso chamados de progra-
mas de atributo simples, e há programas que consideram atributos múltiplos. 

O selo de atributo simples é o mais comum. Ele é voltado para um 
único ponto do ciclo de vida, como, por exemplo, identificar se o plástico 
utilizado é biodegradável, se determinado componente é reciclável ou a 
eficiência energética de aparelhos elétricos. 

Apesar de ser mais facilmente entendido, uma vez que a análise de 
um único atributo não deixa margem para muitas dúvidas, há um ques-
tionamento significativo sobre a capacidade desse tipo de ecoetiqueta 
contribuir para a definição da “pegada verde” do produto. Para ilustrar, 
a matéria prima de determinado bem pode ser oriunda de reciclagem, 
mas seu processo produtivo ter baixíssima eficiência enérgica, resultan-
do em um bem que nada tem de ecológico. 

Os rótulos que consideram atributos múltiplos são menos comuns, 

até porque mais custosos para serem obtidos. Eles procuram observar 

critérios de redução de impactos ao longo do ciclo de vida, em áreas 

62  No programa da UE de rotulagem ecológica, assim como em diversos outros, 
representantes de setores produtivos e interessados possuem importante participação na 
definição dos critérios de avaliação, inclusive, poder de iniciativa para propositura.

63  Cite-se, por exemplo, o órgão decisório do programa alemão Anjo Azul, o Júri, orga-
nismo independente, composto por 15 membros, dos quais 13 são representantes de associa-
ções ambientais, de consumidores, comércio e indústria, e dois representam a Administração.
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como extração de matérias primas, uso dos recursos naturais, eficiência 

energética, redução de geração de resíduos e emissões atmosféricas. 

Os programas dessa natureza são, portanto, mais completos. Entre-

tanto para que se tornem compreensíveis pela população, é necessário 

que indiquem apenas o resultado da análise dos atributos, sem especifi-

cá-los (estando implícito que os bens que apresentam o rótulo preenche-

ram todos requisitos), ou selecionem um mínimo de informações para 

serem apresentadas64. Apesar de permitirem uma visão integral do im-
pacto gerado, as críticas sobre esse tipo de selo é que nem sempre é pos-
sível clareza e precisão na análise e ponderação de uma multiplicidade 
de variáveis, que precisam ser equacionadas em uma única conclusão.  

3.4 Caracterização dos programas de rotulagem ecológica 

Os rótulos ambientais em sentido estrito estão associados a progra-
mas de heteroatribuição de rotulagem ambiental65. 

Em linhas gerais, os programas se desenvolvem em duas etapas. Na pri-
meira, são definidas as categorias em que os produtos serão agrupados e 
os critérios ambientais que serão avaliados66. Na segunda etapa, os produ-
tores apresentam seus produtos para serem avaliados pelos critérios pré-
-estabelecidos. No caso de aprovação, é celebrado um contrato entre a en-
tidade certificadora e os produtores, e o produto recebe o selo distintivo.

64  Com a preocupação de favorecer a compreensão pela população, o programa de 
rotulagem ecológica europeia permite, facultativamente, colocar apenas o selo no produto, ou 
o selo acompanhado de no máximo três informações sobre critérios analisados, conforme ane-
xo II do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro. 

65  Na seção 3.3.1 deste trabalho, fez-se a distinção entre os rótulos ambientais autoatribu-
ídos e os heteroatribuídos, sendo considerados, estes últimos, a verdadeira rotulagem ecológica. 

66  Os diversos programas variam na eleição dos critérios, mas, os mais comumen-
te observados incidem sobre a análise do ciclo de vida do produto.
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Os programas de rotulagem ecológica foram sendo criados de forma 
independente e, por consequência, possuem aspectos específicos, mas, 
ainda assim, é possível identificar características gerais compartilhadas. 
Cutanda67, no que é seguida por Dias68, lista os principais aspectos jurídi-
cos semelhantes: organismos neutros ao mercado determinam os crité-
rios de valoração dos produtos; direitos e deveres relativos à utilização e 
difusão da etiqueta são estabelecidos em contratos; há registro adminis-
trativo das marcas que utilizam o rótulo; há previsão de procedimentos 
de acompanhamento e controle. 

Além das características instrumentais mencionadas, observa-se que 
os diversos programas se assentam sobre princípios fundamentais, com 
interessantes repercussões jurídicas que conformam esse instrumento 
ambiental, tais como a voluntariedade, a participação dos interessados e 
o papel de destaque da informação. 

Começando pela voluntariedade, constata-se que, em geral, os pro-
gramas não são obrigatórios69. As empresas e produtores é que fazem 
a opção de se submeter à certificação, para assim obter uma vantagem 
no mercado, ou seja, compreendem que os produtos distinguidos com 
um selo ambiental são mais demandados e valorizados. A voluntariedade 
dos programas demanda a aceitação interna e o compromisso com os 

67  CUTANDA, Blanca Lozano. Derecho Ambiental Administrativo. 7. ed. Madrid: 
Dykinson, 2006. p. 483. 

68  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização administrativa no 
direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada na tese de doutoramento em 
Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 925.

69  Para Gomes, “uma das características essenciais é a voluntariedade, mas há si-
tuações em que podem ser tornados obrigatórios pela legislação nacional, como é o caso da 
etiqueta Énergieguide (Canadá) ou Energyguide (EUA), por força das exigências das leis sobre 
eficiência energética”. GOMES, Carla Amado. Introdução ao direito do ambiente. 2. ed. Lisboa: 
AAFDL, 2014. p. 285. No âmbito comunitário, o Regulamento (UE) 2017/1369, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de julho, prevê a etiquetagem obrigatória dos produtos relaciona-
dos com a energia, com informações relativas à eficiência energética e consumo de energia. 
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padrões estabelecidos, o que constitui um ganho em termos de tutela: a 
norma não é imposta de baixo pra cima, mas é desejada pelo produtor, 
que crê que o seu cumprimento lhe é benéfico70. 

Nota-se que para o funcionamento do instrumento é fundamental a 
motivação do produtor de submeter-se. Tratando-se de um instrumen-
to de mercado, o que estabelece o interesse do produtor é a lógica da 
vantagem competitiva. Se as empresas percebem o surgimento de uma 
demanda por produtos ecológicos e que um selo lhes coloca em posição 
de destaque, a procura pela rotulagem cresce. Além disso, outros meca-
nismos jurídicos de atribuição de vantagens estão sendo agregados aos 
sistemas de rotulagem, como o acesso preferencial a mercados públicos.  

Apesar de ser voluntária a adesão aos programas, com o crescente 
interesse dos consumidores pela preservação ambiental, ela pode ir tor-
nando-se, em alguma medida, necessária. Os produtores que desejam 
aumentar suas cotas no mercado ou mesmo permanecerem nele vão 
sentindo a imprescindibilidade de obtenção dos selos ambientais. Como 
observa Martín Mateo, se as grandes cadeias abastecedoras e supermer-
cados entrarem no jogo, aumentará ainda mais a pressão para adesão às 
rotulagens ambientais71.

O segundo princípio comum às diversas iniciativas de rotulagem 
diz respeito ao grau elevado de envolvimento dos interessados. Inicial-

70  Sobre os ganhos da lei negociada, Boy afirma: “As vantagens da lei negociada são 
aparentemente numerosas: o envolvimento e responsabilização de forças públicas e priva-
das, a maior eficiência da regra, a maior coerência, cujo resultado, no que concerne ao meio 
ambiente, por exemplo, levará a uma maior eficácia da política de proteção ambiental” (tra-
dução nossa). BOY, Laurence. L’éco-label communautaire, un exemple de droit post-moderne. 
Revue internationale de droit économique, Louvain-la-Neuve, t. 10, n. 1, 1996. p. 73.

71  MARTÍN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. 3. ed. Navarra: Edito-
rial Aranzadi, 2003. p. 20. 
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mente, as categorias de produtos e os critérios a serem analisados na 
certificação são definidos a partir de ampla participação. Os programas 
possuem em seus quadros especialistas e técnicos, mas as decisões se 
dão com a oitiva dos representantes de grupos de interesse, como asso-
ciações de produtores, representantes de consumidores e de segmentos 
industriais, grupos ambientalistas, etc. Não raro, também o julgamento 
sobre o preenchimento dos critérios pelos produtos candidatos ao rótulo 
é feito por comissões ou júris com ampla representatividade.  

Uma terceira dimensão muito característica dos programas de ro-
tulagem ambiental é o papel de destaque desempenhado pela infor-
mação72. Bem analisado, o rótulo ecológico é informação ambiental 
agregada de credibilidade. 

O selo atribuído ao produto tem por objetivo permitir ao consumidor 
ter acesso a um conjunto de informações ambientais que lhe servirão 
de norte na escolha de um produto. O acesso deve ser compreendido 
não apenas como transparência sobre as interferências ambientais dos 
processos produtivos, mas também na decodificação de dados técnicos 
complexos. O consumidor médio não possui habilitação específica para 
analisar, por exemplo, aspectos físicos e químicos envolvidos na rege-
nerabilidade ou não dos recursos naturais, dados sobre a emissão de 
poluentes no processo produtivo, ou o impacto específico em algumas 
etapas do ciclo de vida do produto. Entretanto, os programas de rotu-
lagem podem fazer estas e outras averiguações e atribuir um selo que 
apresente ao consumidor o resultado. 

72  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada 
na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 921.
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Aragão cita a “rotulagem da eficiência energética” para demonstrar o 

modo pelo qual um rótulo pode transmitir de forma clara e eficaz uma 

informação complexa73. O rótulo apresenta oito barras sobrepostas com 

tonalidades que variam do verde ao amarelo, indicativas da maior e menor 

eficiência energética. Caso a informação fosse fornecida, por exemplo, com 

indicação de quilowatts de potência, não alcançaria o consumidor médio.   

A rotulagem ecológica, como conclui Galvão, é um instrumento que 

densifica o direito à informação ambiental74. Consumidores bem infor-

mados, que têm o direito à informação resguardado de maneira concre-

ta, terão condições de intervir e contribuir com sua conduta de consu-

mo consciente para a proteção ambiental. O acesso à informação força 

o desenvolvimento de uma consciência ambiental também por parte 

dos produtores, que sentem a necessidade de apresentar seus produtos 

como possuidores de qualidades ambientais. 

Para que o indivíduo consumidor possa eleger de forma consciente, 

a informação disponível deve cobrir todos os aspectos do produto, de 

forma neutra e garantida por mecanismos de credibilidade. Somente se 

disponibilizarem informação suficiente, os rótulos ecológicos alcançarão 

sua finalidade ambiental75.

73  ARAGÃO, Alexandra. A credibilidade da rotulagem ecológica dos produtos. CE-
DOUA. Revista do Centro de Estudos de Direitos do Ordenamento, Urbanismo e Ambien-
te, Coimbra, ano 14, n. 27, 2011. p. 164.

74  GALVÃO, Marina de Almeida. O consumo consciente como componente es-
sencial da sustentabilidade; 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Ambien-
tais) - Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2016. p. 123-125.

75  SANZ RUBIALES, Iñigo. Sobre la naturaleza jurídica de la etiqueta ecológica. In: 
WAGNER, Francisco Sosa. (coord.). El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: ho-
menaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo. Valencia: Tirant lo blanch, v. 3, 2000. p. 3688.
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4 PERSPECTIVA EUROPEIA E BRASILEIRA DE ROTULAGEM ECOLÓGICA

4.1 O rótulo ecológico europeu

4.1.1 Aspectos gerais

Com mais de 25 anos de existência e cerca de 72.000 produtos e ser-

viços certificados76, o rótulo ecológico da UE – conhecido por Ecolabel 

– pode ser indicado como o mais importante do mundo. Trata-se de eti-

queta ambiental atribuída por um programa de rotulagem independente 

(rótulo ecológico tipo I), de caráter regional, no âmbito da Comunidade 

Europeia. O sistema comunitário é prontamente reconhecido por seu lo-

gotipo, uma flor verde, com um “ϵ” (épsilon grego) ao centro, cercado 

por 12 estrelas azuis77. 

Sua história começa em meados de 1990, quando, em razão da cres-

cente preocupação ambiental no seio da UE, o Conselho das Comuni-

dades Europeias instou a Comissão a apresentar uma proposta para um 

sistema comunitário de rotulagem ecológica que incluísse o impacto am-

biental durante o ciclo de vida completo dos produtos. O rótulo ecológico 

veio nascer oficialmente em 23 de Março de 1992, com o Regulamento 

(CEE) 880/92, do Conselho. Sob a égide desse primeiro regulamento, o 

programa não teve êxito; foram desenvolvidos critérios para limitadas 

categorias de produtos, houve poucas solicitações e pequena divulga-

76  Segundo dados oficiais do programa referentes ao ano de 2018. Comissão Eu-
ropeia. Disponível em: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html. 
Acesso em: 29 jan. 2019.

77  O logotipo consta do anexo II do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009. A imagem do selo do programa consta 
do anexo deste trabalho, figura 8.
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ção entre os consumidores78. Com o objetivo de aumentar a eficácia 

do instrumento, o regramento foi substituído pelo Regulamento (CE) 

1980/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho. Atu-

almente, o sistema comunitário de rotulagem ecológica é disciplinado 

pelo Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 25 de Novembro de 2009.

O rótulo ecológico europeu é um sistema voluntário de atribuição de 

etiqueta “destinado a promover os produtos que apresentam um redu-

zido impacto ambiental ao longo de todo o seu ciclo de vida e, por ou-

tro, prestar informações precisas, exactas e cientificamente comprova-

das aos consumidores sobre o impacto ambiental dos produtos”79. Esse 

sistema faz parte de uma política mais ampla da Comunidade Europeia 

para a produção e consumo sustentáveis, que tem por objetivo reduzir o 

impacto negativo da produção e do consumo no meio ambiente80. 

O programa de rotulagem se destina aos bens e serviços fornecidos 

para distribuição ou consumo no mercado comunitário, exceto medica-

mentos para uso humano ou veterinários e dispositivos médicos81. Tam-

bém ainda não se aplica a gêneros alimentícios, embora não esteja exclu-

78  CUTANDA, Blanca Lozano. Derecho Ambiental Administrativo. 7. ed. Madrid: 
Dykinson, 2006. p. 485.

79  Considerando 1 do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2009. 

80  Considerando 5 do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2009.

81  Artigo 2.° do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 25 de novembro de 2009.

Ir para o índice



487

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

ída a possibilidade de abrangê-los82. Podem se candidatar a obter o selo 
comunitário produtores sediados na UE ou em quaisquer outros lugares, 
desde que os respectivos produtos sejam ou venham a ser comercializa-
dos no espaço europeu.

Para que a submissão à rotulagem seja mais interessante ao produtor, 
o regulamento procura estabelecer estímulos. Os custos de utilização do 
rótulo devem ser reduzidos83. Há previsão de realização de campanhas 
de promoção para sensibilizar a opinião pública e estimular a compra 
dos produtos rotulados84. Também há incentivo para que os Estados-
-Membros fixem metas para aquisição de produtos que satisfaçam os cri-
térios do programa europeu de rotulagem ecológica85. Nas contratações 
públicas ecológicas o selo poderá servir de prova do preenchimento de 
critérios ambientais86.

82  O Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, não exclui a possibilidade de que o sistema de rotulagem possa abranger 
os gêneros alimentícios, determinando, entretanto, a realização de estudos sobre a viabilida-
de (artigo 6°/5). No momento, com base nas análises realizadas, a Comissão não pretende 
avançar de imediato no estabelecimento de critérios para a rotulagem ambiental de alimen-
tos, mas não descarta fazê-lo no futuro, no quadro do desenvolvimento de uma estratégia 
alimentar mais vasta da UE. Comissão Europeia. Disponível em: http://ec.europa.eu/environ-
ment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. Acesso em: 31 jan. 2019.

83  Considerando 12 do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2009.

84  Considerando 13 e artigo 12.° do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009.

85  Considerando 14 e artigo 12.°/3 do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009. 

86  O artigo 42.°/3/a, da Diretiva 2014/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 26 de fevereiro, permite que as especificações técnicas contenham requisitos funcionais que 
incluam características ambientais. O artigo 43.°/1, da mesma Diretiva, permite que as entida-
des adjudicantes exijam um rótulo ecológico específico para atestar que as obras, fornecimen-
tos ou serviços correspondem às características desejadas. Nesse caso, deve se aceitar todos 
os rótulos com requisitos equivalentes, ou, ainda, que seja feita prova adequada de que a obra, 
fornecimento ou serviços cumprem os mesmos requisitos do rótulo especificado. 
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O rótulo ecológico europeu vem se revelando como importante ins-
trumento jusadministrativo de tutela ambiental, já tendo sido atribuído 
a milhares de produtos em toda a Europa, desde sabonetes a produtos 
elétricos, de roupas de bebê a serviços como hotéis e acampamentos. A 
ecoetiqueta goza de um reconhecimento consolidado na UE, mas ainda 
possui potencial de crescimento. Novas categorias de produtos continu-
am a ser criadas e a possível futura inserção de gêneros alimentícios po-
derá abrir um grande leque de opções. 

Os dados oficiais do programa revelam que entre os anos de 2016 
e 2018 houve um salto de 38.755 produtos rotulados para 72.22787. O 
crescimento exponencial pode estar a demonstrar uma nova onda de 
conscientização e demanda por produtos sustentáveis, bem como que o 
rótulo europeu, agora na maturidade, ainda tem fôlego para se expandir.

4.1.2 Estrutura e funcionamento 

A rotulagem europeia combina competências comunitárias e nacio-
nais, em uma engrenagem que permite que o direito comunitário se 
realize por meio de instituições e formas de atuação administrativa no 
nível dos Estados-membros88. O sistema se ampara em duas estruturas 
principais: o Comité do Rótulo Ecológico da União Europeia (CREUE) e os 
organismos competentes. 

87  Comissão Europeia. Disponível em: http://ec.europa.eu/environment/ecola-
bel/facts-and-figures.html. Acesso em: 29 jan. 2019. 

88  Essa combinação de competências, resultando na satisfação do direito comu-
nitário por meio de atuação administrativa dos Estados-membros, aponta para um “direito 
administrativo sem fronteiras”, na terminologia de Silva. Cf. SILVA, Vasco Pereira. O impac-
to do direito administrativo sem fronteiras no direito administrativo português. In: SILVA, 
Vasco Pereira. Direito constitucional e administrativo sem fronteiras. Coimbra: Edições 
Almedina, 2019. p. 53-55. 
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O CREUE tem a função de contribuir para a elaboração e revisão dos 
critérios de atribuição do rótulo da UE. É composto pelos representantes 
dos organismos competentes de todos os Estados-membros e pela parti-
cipação equilibrada das partes interessadas89, como produtores, grupos 
de defesa do ambiente e organizações de consumidores. 

Por sua vez, os organismos competentes são organismos designa-
dos pelos Estados-Membros para realizarem as tarefas de atribuição 
do rótulo90. Cabe aos organismos competentes receber os pedidos de 
atribuição, verificar se a documentação está completa e se o produto 
cumpre os critérios estabelecidos91. Possui, ainda, poderes de fiscaliza-
ção e controle do uso do rótulo. Enfim, toda a instrumentalização da 
atribuição do selo é atribuição dos Estados-Membros, desempenhada 
por meio dos organismos competentes.

Os organismos competentes podem ser órgãos da estrutura admi-
nistrativa do Estado-Membro ou de fora dela (podem ser entidades pri-
vadas). Discorrendo sobre o papel dos organismos competentes, Sanz 
Rubiales destaca que são uma boa mostra de uma “progressiva privati-
zação” do sistema de certificação europeu, que, entretanto, não deixou 
de ser essencialmente público92. O autor destaca como evidências de sua 
conclusão: (i) a definição de categorias e critérios é feita por um Poder 

89  Artigo 5.° do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 25 de novembro de 2009.

90  Em Portugal, a Direcção-Geral das Actividades Económicas (DGAE), órgão inte-
grado no Ministério da Economia, é o organismo competente. 

91  Artigo 9.°/2 do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 25 de novembro de 2009.

92  SANZ RUBIALES, Iñigo. Sobre la naturaleza jurídica de la etiqueta ecológica. In: 
WAGNER, Francisco Sosa. (coord.). El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: 
homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo. Valencia: Tirant lo blanch, v. 3, 2000. p. 
3701-3702.
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Público normatizador; (ii) os órgãos competentes, ainda que privados, 

são designados pelo Poder Público; (iii) a manutenção dos poderes esta-

tais de supervisão, controle e veto da concessão do rótulo93. 

Em apertada síntese, pode se dizer que o sistema de rotulagem eu-

ropeu funciona em um procedimento de duas fases: a fixação de crité-

rios e a análise do preenchimento dos critérios pelos produtos candida-

tos ao rótulo. A Comissão, com a contribuição do CREUE, define grupos 

de produtos e critérios para a atribuição do rótulo ecológico. Definidas 

as categorias e critérios, os interessados na obtenção da rotulagem 

ecológica apresentam o pedido aos organismos competentes, median-

te o pagamento de uma taxa. Os organismos competentes instruem 

o pedido e, verificando o preenchimento dos requisitos, deferem94 a 

atribuição do rótulo, comunicando a decisão à Comissão, para que essa 

estabeleça um registro comum. O organismo competente celebrará um 

contrato com o requerente, no qual serão estabelecidas as condições 

de utilização do rótulo. Com a assinatura do contrato, poderá ser apos-

to ao produto o selo ambiental do programa.

Após a atribuição do selo, o organismo competente passa a exercer 

funções de fiscalização e controle, verificando regularmente se os produ-

tos continuam cumprindo os critérios de atribuição do rótulo, bem como 

93  No mesmo sentido, DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção 
da autorização administrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
2014. Edição baseada na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade 
de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 926-927. 

94  O regulamento atual não regula o procedimento no caso do indeferimento. Para 
Cutanda, como toda atividade administrativa, a denegação deve ser motivada, e pode ser ob-
jeto de recurso. CUTANDA, Blanca Lozano. Derecho Ambiental Administrativo. 7. ed. Madrid: 
Dykinson, 2006. p. 493. A mesma lógica deve prevalecer no caso de os organismos competentes 
serem entidades particulares, uma vez que estarão exercendo função pública delegada.  
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analisando eventuais queixas. Se o organismo competente vier a constatar 
a não satisfação dos critérios, pode proibir o uso do rótulo ecológico95. 

4.1.3 Critérios de Avaliação 

Considerando que o êxito do programa depende muito do estabele-
cimento dos critérios ambientais, uma atenção especial deve ser dada a 
essa questão. Os critérios são os requisitos ambientais a serem satisfeitos 
para que um produto possa receber o rótulo ecológico. Definem as qua-
lidades ambientais que se esperam dos produtos, e, portanto, o nível de 
interferência sobre o ambiente que se entende adequado.  

No Ecolabel, os critérios específicos são definidos para grupos de pro-
dutos. Por esta razão, a primeira difícil tarefa é separação dos produtos 
em categorias. Segundo o Regulamento europeu, produtos de um mes-
mo grupo são aqueles bens ou serviços que tenham finalidades similares 
e que sejam equivalentes em termos de utilização96. 

A definição de categorias é atividade delicada. Eventual imprecisão 
pode fazer com que produtos utilizados para o mesmo fim estejam sujei-
tos a critérios mais ou menos brandos. Assim, por exemplo, os diversos 
tipos de detergentes, em pó ou líquidos, para máquinas de lavar louças. 
Todos tiveram que ser agrupados em uma única categoria, sujeitando-se 
a padrões comuns97. Entretanto, tais critérios não são igualmente aplicá-

95  Artigo 10°/5 do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 25 de novembro de 2009.

96  Artigo 3°/1 do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 25 de novembro de 2009. 

97  O grupo “Detergentes para máquinas de lavar louça” e seus critérios estão de-
finidos na Decisão (UE) 2017/1216, da Comissão, de 23 de junho. 
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veis para outros tipos de detergentes, como os utilizados para lavagem 
manual de louça, que por isso, foram agrupados em outra categoria98.

Ainda mais complexa é a fixação de critérios para avaliação dos pro-
dutos. Pelo Regulamento do Ecolabel, os critérios devem ater-se aos im-
pactos ambientais mais significativos dos produtos durante seu ciclo de 
vida99, com a análise “do berço a tumba”100. 

O ciclo de um produto começa com a extração (mineração ou o 

cultivo de matérias-primas), prossegue com a fabricação, embalagem, 

distribuição, uso e, finalmente, o estágio derradeiro, quando o produ-

to é descartado (ou reciclado). Cada tipo de produto possui impactos 

mais acentuados em diferentes momentos do ciclo, razão pela qual a 

análise deve ser feita em relação a cada fase da vida. Tomando-se o 

caso dos têxteis como ilustração, o programa europeu observou que 

há fortes impactos ambientais quando são tingidos, estampados e 

branqueados. Assim, foram estabelecidos critérios que se concentram 

nessas etapas, a fim de reduzir os danos relacionados à fabricação. Di-

ferentemente, os equipamentos eletrônicos têm um impacto ambien-

tal significativo durante a fase de uso, e, portanto, os critérios miram a 

eficiência no consumo de energia. 

98  O grupo “Detergentes para lavagem manual de louça” e seus critérios estão 
definidos na Decisão (UE) 2017/1216, da Comissão, de 23 de junho.

99  Considerando 5 do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2009.

100  O artigo 6.°/3 do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 25 de novembro de 2009, define quais os principais fatores a se levar em conta 
por ocasião da análise do ciclo de vida, tais como consumo energético e de recursos, produ-
ção de resíduos, emissões, presença de substâncias perigosas, durabilidade e possibilidade 
de reutilização, entre outros. 
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A elaboração de critérios pode ser de iniciativa da Comissão, dos 
Estados-Membros, dos organismos competentes ou de outros interes-
sados. As propostas são estudadas e discutidas por especialistas, com a 
participação das principais partes interessadas. O CREUE é consultado, 
mas, é a Comissão que os aprova101. 

Os critérios são desenvolvidos para garantir que 10% a 20% dos pro-
dutos no mercado que sejam mais favoráveis ao meio ambiente possam 
atendê-los102. Essa é uma questão que merece consideração e pode ser 
um indício de que a preocupação com o mercado esteja superando a 
preocupação ambiental103. Parece haver uma brecha para que a referên-
cia seja os produtos já existentes e não o mais alto padrão de proteção 
ambiental possível. O questionamento pode ser assim sintetizado: mes-
mo que os “melhores” produtos do mercado em determinada categoria 
não revelem um padrão adequado de impacto no meio ambiente, ainda 
assim serão balizadores de critérios ambientais fracos? Nesse caso, o selo 
que, na lição de Sanz Rubiales, deveria atestar a qualidade ambiental104, 
atestaria apenas que, em um juízo de comparação, determinado produto 
é menos agressivo ao ambiente que os demais. 

101  Artigo 7.° e 8.° do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2009.

102  Anexo I, n° 2, do Regulamento (CE) 66/2010, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 25 de novembro de 2009. 

103  Analisando o programa de rotulagem europeu, Boy observa que o mesmo se 
assenta em uma racionalidade firmemente competitiva e alerta para o risco de proeminência 
da razão econômica sobre a razão ecológica, entre outros motivos, se considerações concor-
renciais e econômicas determinarem a definição de categorias de produtos e critérios de aná-
lise. BOY, Laurence. L’éco-label communautaire, un exemple de droit post-moderne. Revue 
internationale de droit économique, Louvain-la-Neuve, t. 10, n. 1, 1996. p. 87 et. seq. 

104  SANZ RUBIALES, Iñigo. Sobre la naturaleza jurídica de la etiqueta ecológica. In: 
WAGNER, Francisco Sosa. (coord.). El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: ho-
menaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo. Valencia: Tirant lo blanch, v. 3, 2000. p. 3695.
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Se, por um lado, esse aspecto pode ser criticado, por outro, a previ-
são de revisão dos critérios pode estabelecer um equilíbrio. Os critérios 
são revisados em prazos regulares para refletir a inovação técnica, como 
a evolução de materiais, processos de produção ou redução de emis-
sões e mudanças no mercado. As revisões dos critérios permitem que 
o programa de rotulagem europeu seja dinâmico, contribuindo para a 
constante evolução da tutela ambiental. 

4.1.4 Contrato relativo às condições de utilização do rótulo ecológico

O procedimento de atribuição do rótulo ecológico europeu tem o seu 
ápice com a celebração de um contrato entre o organismo competente 
e o operador que pretende utilizar o selo. O contrato atribui o direito 
de ostentar a ecoetiqueta no produto e em campanhas de marketing, 
bem como fixa as condições de utilização. Deve ainda conter disposições 
relativas à revogação do rótulo ecológico, na eventualidade de descum-
primento dos critérios. 

Segundo Dias, este contrato é o aspecto jurídico mais relevante do sis-
tema105. Para o autor, em que pese o fato de os organismos competentes 
não necessariamente serem órgãos da Administração, o contrato firmado 
é indiscutivelmente um contrato administrativo106, uma vez que o organis-
mo competente, ainda que privado, desempenha funções públicas.

O Regulamento do rótulo ecológico da UE traz, no anexo IV, um con-
trato-tipo com parâmetros a serem observados na contratualização. Os 

105  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada 
na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 927. 

106  Ibid., p. 928.
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contratos firmados devem estabelecer as condições de utilização do ró-

tulo, conter a disciplina das situações que ensejem a suspensão e revo-

gação da autorização de uso e prever a limitação da responsabilidade dos 

organismos competentes, entre outros aspectos. 

Com relação à duração, chama atenção a previsão de que os contra-

tos vigorem por um prazo fixo ou até o termo de validade dos critérios re-

lativos ao respectivo grupo de produtos, valendo o que ocorrer primeiro. 

Dessa forma, havendo revisão substantiva dos critérios, o fabricante se 

verá na necessidade de adequar seus produtos, se assim for o caso, para 

poder contratualizar novamente e continuar a ostentar o rótulo europeu. 

Outro aspecto importante é que, pelo contrato, o organismo compe-

tente mantém na sua titularidade poderes de fiscalização e controle da 

utilização do rótulo, direito de acesso às instalações do fabricante, com-

petências para investigar o uso do selo e poder para suspender e revo-

gar a utilização. Caso o organismo competente não pertença à estrutura 

do Estado-Membro, teremos aqui uma entidade privada encarregada de 

funções tipicamente administrativas. 

4.2 EM BUSCA DO RÓTULO ECOLÓGICO BRASILEIRO

4.2.1 Iniciativas Públicas

Seguindo uma perspectiva comparada, cumpre-nos analisar a si-

tuação da rotulagem ecológica no Brasil. Observa-se, desde logo, que 

o país não possui um programa nacional de etiquetas ambientais de 

atributos múltiplos, embora seja verdade que existam diversos rótulos 

ecológicos no mercado. 
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Os ensaios para a criação de um sistema oficial de rotulagem vêm 

de longa data. Ao menos desde 2002, o governo brasileiro, por meio do 

Ministério do Meio Ambiente, vem tentando desenvolver um projeto de 

rotulagem ambiental. Os trabalhos não apresentaram avanços e o alme-

jado Programa Brasileiro de Rotulagem Ambiental não evoluiu. Atual-

mente, o projeto permanece em fase de discussão107, com a participação 

de diversas instituições privadas e não-governamentais.

Em 2006, foi tomada outra iniciativa, não de criação de um rótulo 

próprio, mas de aproximação do sistema de rotulagem da UE. O Ministé-

rio da Indústria e Comércio Exterior iniciou um programa de cooperação 

com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e 

com a UE, visando estimular no Brasil a obtenção do rótulo ambiental 

europeu, o Ecolabel. Embora no programa cooperativo esteja também 

embutido o objetivo de estimular a sustentabilidade dos processos pro-

dutivos, o foco parece ser o incremento da competitividade da indústria 

brasileira no mercado europeu.

Apenas em um setor específico, o do consumo de energia de equi-

pamentos e eletrodomésticos, as iniciativas governamentais obtiveram 

êxito. Por meio do Decreto Presidencial de 08 de dezembro de 1993, foi 

criado o Selo Procel de Economia de Energia, coordenado pelo Ministério 

de Minas e Energia. Trata-se de um programa108 voluntário, de atribu-

to único, que tem por objetivo identificar os produtos que apresentem 

107  Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Disponível em: http://www.mma.
gov.br/governanca-ambiental/economia-verde/ecomercados-e-neg%C3%B3cios-
-sustent%C3%A1veis.html. Acesso em: 01 fev. 2019.

108  Cf. o regulamento do programa em Centro Brasileiro de Informação de Efi-
ciência Energética - PROCELINFO. Disponível em: http://www.procelinfo.com.br/main.
asp?View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BC-D6FF3BABE5FA}. Acesso em: 01 fev. 2019.

Ir para o índice

file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia
file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia
file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia
file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia
file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia


497

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

os melhores níveis de eficiência energética109 em diversas categorias de 

equipamentos, concedendo-lhes um selo110 que é aposto em todas as 

unidades para as quais foi dada a autorização. 

4.2.2 Iniciativas Privadas: o selo ABNT 

Apesar da ausência de um programa nacional abrangente de rotula-

gem ambiental, como se afirmou, constam do mercado brasileiro inúme-

ros rótulos ambientais. Simões e Fassi listaram e analisaram os 14 mais 

conhecidos, indicando, entretanto, a existência de cerca de 600 selos 

ambientais111. Entre eles, se encontra toda a variedade possível: rótulos 

autoatribuídos e heteroatribuídos; programas voltados para produtos 

específicos (como o café, o manejo florestal); programas para análise de 

um único ou de múltiplos atributos. Para se ter uma ideia de como o mer-

cado brasileiro encontra-se repleto de selos ambientais, estima-se que só 

referentes à agricultura orgânica existam mais de 20 selos112. 

Em meio à multiplicação de selos ambientais no Brasil, e da confusão 

daí decorrente para o consumidor, faz sentido que se continue a procurar o 

109  Em geral, os produtos contemplados com o selo da Procel são os caracterizados 
pela faixa “A”, no Programa Brasileiro de Etiquetagem, coordenado pelo Inmetro. O princi-
pal produto desse programa é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que classifi-
ca os produtos com letras, de acordo com sua eficiência energética, indo do mais eficiente 
(letra A), ao menos eficiente (letra G).

110  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 9.

111  Dados do ano 2010. GOMES, Nivaldo Simões; CASAGRANDE JUNIOR, Eloy Fassi. 
Rotulagem Ambiental de produtos: uma análise de 14 programas do mercado brasileiro, 
sob o olhar do consumidor, Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental, Florianópolis, v. 
7, n. 1, jan./mar. 2018. p. 617.

112  MOURA, Adriana Maria Magalhães de. O Mecanismo de rotulagem ambiental: 
perspectivas de aplicação no Brasil. Boletim regional, urbano e ambiental - IPEA. Brasília, 
n. 7, jan./jun. 2013. p. 15.
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rótulo ambiental brasileiro, que, ainda que não seja governamental, tenha a 

credibilidade para ser assim considerado, inclusive perante os consumidores. 

O rótulo ambiental existente no mercado brasileiro com maior am-

plitude, desenvolvimento e estruturação é o chamado ABNT Qualidade 

Ambiental. O selo é de responsabilidade da ABNT, entidade privada e 

sem fins lucrativos, fundada em 1940.  

A ABNT é responsável por um amplo conjunto de normalização, em 

todos os setores, e é membro fundador da ISO. A associação mantém 

proximidade com a Administração Pública brasileira, inclusive vem fir-

mando diversos convênios com o governo para apoiar a normalização em 

diversas áreas, como saúde, telemedicina, construção civil, turismo, etc.

As primeiras iniciativas da ABNT para criação de um selo verde foram 

tomadas em 1990, numa época de grande entusiasmo mundial com a ro-

tulagem ambiental. Em 1993, nasceu o Programa Brasileiro de Rotulagem 

Ambiental da ABNT, conhecido por “Qualidade Ambiental”, cujo logotipo 

é um beija-flor, nas cores verde e branco, sobre um globo azul113. Trata-se 

de um programa de certificação independente, voluntário, que, a partir 

da análise de vários critérios relacionados ao ciclo de vida dos produtos, 

pretende oferecer um rótulo do tipo I, segundo a classificação da ISO. 

O programa da ABNT, ao contrário das expectativas, não decolou logo 

no início, e nos primeiros 17 anos não certificou nenhum produto. O pro-

grama foi reativado/reformulado entre os anos de 2008/2009, passan-

do a receber procura. Portanto, pode-se dizer que, efetivamente, o selo 

ABNT Qualidade Ambiental está no mercado há apenas 10 anos. 

113  A imagem do selo do programa consta do anexo deste trabalho, figura 10. 

Ir para o índice



499

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

Até o momento, foram feitas 76 certificações114. Apesar do potencial, há 
ainda um longo caminho a ser percorrido até que a ecoetiqueta possa ser 
prontamente identificada pelo público consumidor e passe a desempenhar 
o papel fundamental de um rótulo ambiental, qual seja, orientar e direcio-
nar o consumo para produtos e serviços com menos impacto ambiental.

4.2.2.1 Estruturação do programa de rotulagem ecológica da ABNT

O programa de rotulagem ecológica da ABNT115 se desenvolve em duas 
fases diferentes. Em um primeiro momento são definidos critérios ambien-
tais para diversos grupos de produtos. Em outra etapa, são analisados os 
produtos que se candidatam e lhes atribuídos o selo. Eventualmente, po-
dem ser desenvolvidos critérios após um pedido específico de rotulagem 
de um produto para o qual não existam padrões já estabelecidos116. 

Os critérios ambientais para a concessão do rótulo ABNT Qualidade 
Ambiental são definidos por um Comitê Técnico, constituído por alguns 
membros fixos, que participam dos debates sobre todos os produtos, e 
por membros representantes de setores específicos, convidados de acor-
do com o produto ou serviço para o qual os critérios estão sendo analisa-
dos. Importante observar que entre os membros fixos está o Ministério 
do Meio Ambiente do Brasil e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Tem-se aqui uma situação de interação entre o sistema privado de certi-
ficação com a Administração Pública. 

114  Dados relativos a janeiro de 2019, informados pela ABNT diretamente ao autor.

115  Cf. Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental. Associação Brasi-
leira de Normalização Técnica. Disponível em: https://www.abntonline.com.br/CERTODA-
DOS/Document.aspx?a= 8bXjeop5lEK0SPaPQSdhkA%3d%3d. Acesso em: 31/05/2019.

116  GOMES, Nivaldo Simões; CASAGRANDE JUNIOR, Eloy Fassi. Rotulagem Ambiental 
de produtos: uma análise de 14 programas do mercado brasileiro, sob o olhar do consumidor, 
Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental, Florianópolis, v. 7, n. 1, jan./mar. 2018. p. 619.
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O Comitê Técnico, para definir os critérios, consulta outras entidades 
certificadoras de países diversos, na busca de harmonização internacio-
nal dos parâmetros. Os critérios, a cada cinco anos, passam por uma ava-
liação sobre a necessidade de revisão.

Com os critérios estabelecidos, as empresas interessadas voluntaria-
mente candidatam seus produtos à obtenção do selo. Isto é feito por meio 
de um contrato de prestação de serviço entre o postulante e a certificado-
ra. Segue-se a fase de certificação, que pode incluir, entre outras ativida-
des, análise da documentação, auditorias nas instalações da empresa, co-
leta de amostras, realização de ensaios, análise do processo pela Coorde-
nação Técnica e parecer conclusivo117. Caso haja reprovação em qualquer 
etapa, é aberto um relatório de não-conformidade e o postulante terá 90 
dias para implementar ações corretivas. Presentes todos os requisitos, se 
dá a emissão da certificação, válida, em regra, por três anos. 

Para a manutenção da certificação, a ABNT efetua um acompanha-
mento/controle periódico para verificar se as condições iniciais que con-
duziram à emissão estão sendo mantidas. Constatando-se não conformi-
dades, a ABNT pode suspender a certificação.

4.3 Análise comparativa do programa de rotulagem ecológica da ABN-
Tcom o rótulo ecológico europeu 

Comparando o rótulo da ABNT ao rótulo ecológico da UE, podem-se ex-
trair algumas observações. Inicialmente, ambos são programas de certifica-
ção voluntária, aos quais os interessados se submetem espontaneamente 

117  Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental, p. 11-12. Asso-
ciação Brasileira de Normalização Técnica. Disponível em: https://www.abntonline.com.
br/CERTODADOS/Document.aspx?a= 8bXjeop5lEK0SPaPQSdhkA%3d%3d. Acesso em: 
31/05/2019.
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para obter uma marca que ofereça uma distinção ao produto no mercado. 
Tanto um quanto o outro são programas de atributos múltiplos, em que os 
critérios de análise envolvem diversificados aspectos do ciclo de vida. 

O programa de rotulagem ecológica da ABNT, assim como o europeu, 
se dirige a uma ampla variedade de produtos. Há diversas categorias de 
bens para os quais já foram definidos critérios e ambos os programas 
preveem a expansão com acréscimo de outros grupos.  

São ainda heteroatribuições, ou seja, certificação feita por terceira 
parte independente. Seguindo a classificação da ISO 14020, diz-se que 
são rótulos tipo I.  

A estrutura de funcionamento dos programas é muito similar. Os dois 
seguem um procedimento bifásico, em que, primeiro se dá o estabele-
cimento de categorias de produtos e a fixação de critérios de avaliação, 
sendo que, em fase seguinte, se analisa se os produtos que se submetem 

preenchem os requisitos. Observa-se que, em comum, ambos os progra-

mas zelam para que os critérios cubram todo o ciclo de vida dos produtos 
e sejam estabelecidos com ampla participação dos setores interessados 
e de especialistas. 

A forma jurídica de vínculo entre a entidade que concede o selo e o 
operador que o recebe, é, nos dois programas, um contrato. Contudo, no 
programa da ABNT um contrato de prestação de serviços é celebrado para 
que o produto seja submetido à análise, enquanto no programa europeu, 
o contrato celebrado é de atribuição do rótulo e estabelecimento das con-
dições do seu uso, após a verificação do preenchimento dos requisitos. 

A paridade entre os programas, entretanto, se rompe quando se ob-
serva que enquanto o rótulo ecológico Qualidade ABNT é um programa 
privado, o sistema europeu é público, o que implica um conjunto de sig-
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nificativas diferenças. O sistema europeu atrai a regulação e o regime pú-
blico e a certificação da ABNT atrai um regime jurídico de direito privado. 

Em decorrência das diferenças entre sistemas de certificação pública 
e privada, um aspecto jurídico relevante é o papel desempenhado pela 
Administração. No sistema europeu, a Administração (em nível comu-
nitário ou nacional) é responsável pela normatização e certificação, as-
sumindo papel ativo no delineamento de um instrumento com aptidão 
para a tutela ambiental. Diferentemente, a ausência de um programa pú-
blico de rotulagem no Brasil, faz com que a Administração permaneça em 
um plano secundário, limitando-se à, no máximo, contribuir por meio de 
algum órgão público na discussão sobre os critérios de avaliação, como 
ocorre no programa da ABNT. Não há no Brasil sequer um sistema públi-
co de acreditação das entidades que promovem rotulagem ambiental. 

Ocorre que, a maior ou menor participação da Administração tem 
forte impacto sobre a credibilidade da rotulagem. O endosso da Adminis-
tração acrescenta segurança e status oficial ao selo. O consumidor, cer-
cado por tantos rótulos e “informações ambientais”, nem sempre confi-
áveis, necessita de uma referência forte, que efetivamente lhe garanta 
a qualidade do produto e lhe motive a apostar que o consumo daquele 
bem resultará em menor impacto ao meio ambiente. Todos esses bene-
fícios se incorporam mais facilmente com a participação governamental, 
cujo nome é imediatamente reconhecido pelo consumidor. 

Quiçá, será este um importante fator a ser observado, uma vez que 
o sucesso da rotulagem ecológica, e, portanto, sua eficiência enquanto 
instrumento de tutela ambiental, depende de que os consumidores co-
nheçam o selo, confiem nele, e por ele orientem suas escolhas. 
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5 REGULAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE RÓTULOS ECOLÓGICOS

5.1 O rótulo ecológico como instrumento da administração de 

infraestruturas

Os programas públicos de rotulagem ambiental chamam a atenção 

para os novos modos de atuação administrativa no paradigma do Esta-

do Pós-social. Poderão tais programas serem reconhecidos como efetiva 

atuação administrativa?

Acompanhando as lições de Silva118, podemos observar como o modo 

de agir administrativo foi se modificando nos diversos modelos de Estado. 

Começando pelo Estado Liberal, nota-se que a Administração caracteriza-

va-se por uma organização concentrada e centralizada. O ato administra-

tivo, entendido como manifestação de poder, era o seu modo quase ex-

clusivo de agir, pelo que se pode falar em uma Administração agressiva119. 

A partir dos anos finais do séc. XIX e de forma mais intensa no pós-Segun-

da Guerra Mundial, observa-se que o Estado ganhou vocações econômicas 

e sociais, havendo um grande incremento em suas tarefas. No nascente Es-

tado Social, a Administração passou a ser vista como o principal instrumen-

to para a satisfação das necessidades dos administrados, caracterizando-se 

como predominantemente prestadora120. Ao particular foram reconhecidos 

direitos subjetivos, aos quais correspondem deveres da Administração. 

118  SILVA, Vasco Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Coimbra: Edi-
ções Almedina, 2016. Edição que corresponde à tese de doutoramento em Ciências Jurídico-
-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1995. p. 38-135.

119  Ibid., p. 39-40.

120  Ibid., p. 74.
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Por volta da década de 70 do século passado, nota-se que o Estado 

vai assumindo novas concepções e a Administração recebe tarefas de 

conformação social e do futuro. Para tanto, passa a se valer de várias 

formas de agir, distintas das tradicionais que se baseavam, sobretudo, 

no ato administrativo. Aos poucos, surge o Estado Pós-social, disposto 

a utilizar estratégias de negociação e consensualização, resultando em 

um modo de atuar mais cooperativo e informal. Esse novo modelo é ca-

racterizado por uma Administração prospectiva ou de infraestruturas121, 

que reparte suas funções com os administrados e as exerce de maneira 

menos imperativa. Essa Administração de cooperação, ou concertada, 

procura integrar os administrados nos processos decisórios. Prefere a 

mediação à decisão unilateral, o incentivo e direcionamento à imposição. 

Nesse paradigma atual, o Estado, tendo assumido uma tarefa confor-

madora, mostra-se preocupado em preparar o futuro, compartilha respon-

sabilidades (como é o caso da defesa do ambiente), bem como procura ins-

trumentos atualizados, que lhe permitam fazer frente às novas demandas. 

Segundo Silva, a Administração característica do Estado Pós-social 

não tem mais o ato administrativo por figura única ou central da ação ad-

ministrativa122. O autor aponta suas principais características como sendo 

a multilateralidade, a intensificação do caráter duradouro das relações 

administrativas e o esbatimento da diferenciação entre meios de atuação 

genéricos e individuais123.

121  Ibid., p. 127.

122  SILVA, Vasco Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Coimbra: Edi-
ções Almedina, 2016. Edição que corresponde à tese de doutoramento em Ciências Jurídico-
-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1995. p. 149.

123  Ibid., p. 130-135
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A atribuição do rótulo ecológico se revela um excepcional exemplo 

do modo de agir dessa Administração de infraestruturas, visualizada por 

Silva, posto que possui todas as características que lhe são inerentes. Se-

não vejamos.

Em primeiro lugar, a atribuição do rótulo ecológico não pode ser cap-

turada apenas em um ato administrativo, mais se realiza por meio de um 

encadeamento de relações jurídicas em um procedimento. O que ocorre 

é uma “combinação de um acto administrativo com um contrato e uma 

multiplicidade de actuações administrativas informais”124. 

Em segundo lugar, observa-se a característica da multilateralidade. A 

relação travada não é apenas bilateral (entre Administração e o operador 

que pleiteia a concessão), como pode parecer a princípio, mas tem por 

objeto afetar terceiros – os consumidores – propondo-se a conformar o 

modo pelo qual demandam e consomem produtos. 

Observa-se, em um terceiro momento, o caráter duradouro da rela-

ção criada pela rotulagem ecológica. Para além da atribuição de um selo 

distintivo, a relação com o administrado se estende no tempo, posto que 

o mesmo será acompanhado, orientado, fiscalizado e, eventualmente, 

sancionado pelo uso indevido do selo ambiental. A atuação administra-

tiva vai “desde o controle de qualidade dos bens à promoção do rótulo 

ecológico, no âmbito de uma relação jurídico duradoura”125. 

Por fim, tamanha é a interação entre a ação administrativa de atribui-

ção de um rótulo ecológico e os fins pretendidos de conformar uma mu-

124  SILVA, Vasco Pereira da. Verde cor de direito: lições de direito do ambiente. 2. 
ed. Coimbra: Almedina, 2002. p. 176.

125  Ibid., p. 176.
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dança nos padrões de produção e consumo, que padece de sentido tentar 
estabelecer se a rotulagem ecológica é meio de atuação genérica ou indi-
vidual. Apesar de inicialmente a relação jurídica desenvolver-se com um 
administrado específico, produz efeitos que vão muito além da sua pessoa.  

No mesmo sentido, M. Silva, estudando o rótulo ecológico da comu-
nidade europeia, observa que se trata de uma “representativa manifesta-
ção” da Administração infraestrutural, um “genuíno retrato” 126, conten-
do os mais significativos modos de agere administrativo que pontificam 
a moderna Administração. O autor chega a essa conclusão observando 
sete aspectos da rotulagem ambiental: 1) multilateralidade – co-envolve 
a Administração, interessados diretos e indiretos, além das empresas 
atuantes no mercado; 2) atividade informativa e orientadora da Adminis-
tração; 3) instrumento de gestão de natureza voluntária – a Administra-
ção não impõe com autoridade, mais incita a construção de um patamar 
ambientalmente elevado; 4) decorre de lógicas combinatórias de agir 
administrativo – no procedimento a Administração realiza atos, contrato 
e atuações informais; 5) se desenvolve em procedimentos administrati-

vos estatais; 6) intervenção de entidades privadas no procedimento; 7) a 

decisão final pertencente ao Estado127. 

A caracterização dos sistemas públicos de rotulagem ecológica como 

instrumentos de uma Administração Pública infraestrutural tem signifi-

cativa importância. Como vem se observando, a rotulagem ecológica é 

instrumento com características sui generis quando comparado às tra-

dicionais formas de regulação ambiental do tipo comando e controle. 

126  SILVA, Mário Tavares da. O rótulo ecológico comunitário (REC) e o eco-manage-
ment and audit sheme (EMAS): ensaio sobre a sua qualificação jus-administrativa. Revista 
jurídica do urbanismo e do ambiente, Lisboa, n. 31/34, jan./dez. 2009/2010. p. 23 e 27.

127  Ibid., p. 28-34.
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Posicioná-la como instrumento que reflete e realiza a moderna Adminis-

tração alarga o arsenal de ferramentas administrativas para a tutela am-

biental e contribui para a compreensão do atual papel da Administração 

e de suas formas de agir na prossecução do interesse público.

5.2 Dificuldades da tutela ambiental por meio de rótulos ecológicos 

Apesar de se ter assentado que a rotulagem ecológica é um modo de 

agir típico da e disponível à moderna Administração de infraestruturas, 

há desafios para se promover a tutela ambiental por seu intermédio. Tra-

tando-se de um instrumento relativamente novo, integrado à mudança 

paradigmática da regulação ambiental, é de se esperar que a rotulagem 

ecológica enfrente diversos problemas teóricos e práticos, bem como di-

ficuldades para se tornar eficaz. 

A primeira experiência relevante de rotulagem só ocorreu a partir 

de 1978, na Alemanha. A proposta comunitária de rotulagem surgiu em 

1992. Podemos afirmar que o instrumento está ainda em desenvolvimen-

to, sendo natural que ocorra um processo de ajuste e aperfeiçoamento.

Para que a rotulagem ecológica desenvolva seu potencial como arma 
de tutela ambiental, é necessário compreender suas fragilidades, que 
podem ser sintetizadas em algumas questões: os programas são aptos 
à verificação e comparação de impactos ambientais dos produtos e à 
identificação dos menos nocivos? Os rótulos ambientais efetivamente 
direcionam as condutas dos consumidores e são levados em conta no 
momento da aquisição? A rotulagem ecológica pode ser instrumento ju-
sadministrativo viável no cenário de liberdade de comércio global?  

O primeiro questionamento diz respeito à forma como são desenvol-
vidos e utilizados os critérios dos programas de rotulagem ecológica. Her-
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rup, em análise crítica aos rótulos ecológicos, observa que há grande com-
plexidade na análise do ciclo de vida de um produto e que é muito difícil 
fazer a comparação entre os diferentes impactos ambientais dos produtos. 
Em decorrência, para o autor, a definição das categorias de produtos e dos 
critérios pode acabar por propiciar uma avaliação subjetiva128.

De fato, já no nascedouro dos programas de rotulagem, coloca-se o 
desafio de distinguir os produtos em grupos e estabelecer critérios para 
avaliação dessas categorias que permitam afirmar com precisão que um 
produto é mais “amigo do ambiente” que outro similar. O processo de 
conhecimento geral das propriedades dos produtos e o estabelecimento 
de padrões que impliquem menor onerosidade ambiental são realizados, 
em geral, por um conjunto interdisciplinar de técnicos, e pode levar anos. 

O caminho que vem sendo trilhado pelos diversos programas de ro-
tulagem para que os critérios sejam mais adequados e mais aceitos é o 
incremento da participação, não apenas de profissionais e especialistas 
técnicos, mas também de representantes dos produtores, consumidores, 
organismos governamentais, organizações não governamentais (ONG´s), 
órgãos de representatividade internacional, entre outros envolvidos. 

A credibilidade do processo de definição de critérios e de certificação 
tem a ver com a transparência e a participação ampla de todos os pos-
síveis interessados. A título de exemplo, pode se observar como a defi-
nição de critérios na rotulagem ambiental da UE é dotada de um amplo 
conjunto de ferramentas destinadas a viabilizar a participação ampla e 
plural. As propostas de critérios são discutidas por um fórum apropriado, 
com a representatividade de todos os Estados-membros e dos diversos 

128  HERRUP, Andrew. Eco-labels: benefits uncertain, impacts unclear? European 
environmental law review, Hague, v. 8, n. 5, maio 1999. p. 146-147. 
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interessados. No programa alemão Anjo Azul, também o órgão decisório 
é composto a partir de ampla representação de interessados. A maior 
participação, como ocorre nos programas citados, ainda que não remova 
todas as subjetividades, assegura que um maior leque de interesses se-
jam levados em conta. 

A capacidade dos programas de envolver os interessados e de pro-
mover discussões técnicas é ainda fundamental para enfrentar a grande 
complexidade que há na análise do ciclo de vida de um produto e dos 
diferentes impactos ambientais relacionados. Não é simples comparar, 
por exemplo, o impacto de um produto que agrega grande quantidade 
de recursos naturais, produzido com pouco uso de energia, com outro 
que se vale de uma pequena quantidade de recursos naturais, mas tem 
um processo produtivo com uso intenso de energia. 

A segunda questão levantada no início dessa seção é referente à ca-
pacidade efetiva dos rótulos ecológicos de direcionarem as escolhas dos 
consumidores. Esse problema relaciona-se com a divulgação do progra-
ma, com o conhecimento que os consumidores possuem a seu respeito, 
com o nível de consciência ambiental do mercado e com a credibilidade 

do instrumento da rotulagem ecológica, sendo esse último o aspecto que 

mais diretamente interessa à perspectiva jurídica. 

O ponto inicial, levantado por Aragão, diz respeito à credibilidade dos 

rótulos ecológicos autoatribuídos129. Como observamos em outra parte do 

trabalho130, a autoatribuição pode causar desconfiança nos consumidores, 

129  Cf. ARAGÃO, Alexandra. A credibilidade da rotulagem ecológica dos produtos. 
CEDOUA. Revista do Centro de Estudos de Direitos do Ordenamento, Urbanismo e Am-
biente, Coimbra, ano 14, n. 27, p. 157-170, 2011. 

130  Cf. seção 3.3.1. deste trabalho.
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que, como consequência, deixam de observar os rótulos como elemento 
de direcionamento das aquisições. Nesse cenário, cresce a importância 
dos rótulos heteroatribuídos e de que a atribuição seja objeto de regula-
mentação nos âmbitos nacionais e normalização no âmbito global. 

A questão da credibilidade se coloca ainda diante dos sistemas de 
certificação privada e pública. A iniciativa particular tem grande capaci-
dade e agilidade para articular esforços técnicos de padronização, mas a 
chancela governamental traz maior estabilidade e credibilidade perante 
os olhos dos consumidores. Para que o rótulo represente um sinal de di-
ferenciação no mercado, é necessário que a entidade certificadora goze 
de reputação e amplo conhecimento, de forma que seja possível ao con-
sumidor, apenas ao fixar os olhos em um selo, sentir confiança de que as 
informações prestadas são fidedignas. A presença e o nome do Estado 
nesse processo acrescentam esses elementos. 

Por fim, há ainda uma terceira ordem de críticas atribuída à rotula-
gem ecológica, que diz respeito ao impacto que a mesma pode exercer 
na comercialização de bens e produtos, especialmente no cenário global. 
O problema se coloca em termos jurídicos com a possibilidade de que 
as ecoetiquetas venham se constituir em barreiras comerciais. Setores 
da indústria alegam que os rótulos ecológicos podem servir de barreiras 
comerciais ao elegerem critérios que refletem valores locais ou regionais 
não relevantes em outros países131. 

131  A indústria de papel dos Estados Unidos, por exemplo, alega que o critério 
de análise de demanda química de oxigênio na produção de papel fino, estabelecido pelo 
programa de rótulo ecológico da UE beneficia fabricantes europeus. Outra questão que 
poderia criar uma distorção comercial seria a dificuldade financeira para produtores de 
países em desenvolvimento atualizarem seus sistemas de produção, para obter os rótulos 
ecológicos, conforme HERRUP, Andrew. Eco-labels: benefits uncertain, impacts unclear? 
European environmental law review, Hague, v. 8, n. 5, maio 1999. p. 149-153. Entretanto, 
em todas essas situações, eventual impacto comercial é indireto, uma vez que a rotulagem 
ambiental é, via de regra, voluntária e não um requisito para a importação.  
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Os selos ambientais não foram criados com o intuito de criar obstá-
culo à circulação de produtos, mas de agregar informações para que o 
consumidor possa fazer escolhas pelos produtos menos nocivos ao am-
biente, e, assim, colaborar com a diminuição do impacto ambiental da 
produção e do consumo. Seguindo essa ideia, a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) tem compreendido que, desde que os programas de 
rotulagem não sejam discriminatórios, não se constituem em barreiras 
comerciais. Neste ponto, observa-se que os programas mais conhecidos 
atualmente são abertos a todos os fabricantes que desejem participar, 
nacionais ou estrangeiros, não se podendo afirmar que causem distorção 
significativa no comércio.

Entretanto, considerando o volume do comércio internacional e a 
grande mobilidade de produtos no mundo global, melhor seria que fos-
sem estabelecidos critérios que gozassem de reconhecimento interna-
cional e/ou que os diversos programas nacionais ou regionais se comu-
nicassem e estabelecessem equivalências. Essas demandas nos colocam 
diante do surgimento de um espaço e um direito global, em cujo bojo os 
rótulos ecológicos também precisam ser analisados.  

5.3 A rotulagem ecológica na era do direito global: ISO e GEN 

Os séculos XX e XXI trouxeram consigo uma profunda alteração na di-
nâmica de circulação de pessoas, bens e informações, até então baseada 
na comodidade da ideia de limites territoriais estatais. Diante da atual 
hipercomplexidade das relações globalizadas, chama atenção a perda de 
eficácia de regulamentações e medidas administrativas nacionais e mes-
mo internacionais. 

O Direito, como tradicionalmente conhecido, fruto da soberania e 
chancela estatal, encontra obstáculos para alcançar as relações que se 
desenvolvem fora dos limites fronteiriços, em setores como comércio 
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internacional, produção industrial, atividades bancárias e financeiras, 
internet e proteção ambiental. De semelhante modo, o Direito Interna-
cional, dependente de custoso consenso interestatal, não tem a veloci-
dade suficiente e nem os instrumentos adequados para acompanhar o 
contínuo nascimento e evolução das demandas globais. Especialmente 
no que diz respeito às questões ambientais, o modelo de Estado-nação e 
a ordem internacional tradicional se revelam insuficientes para solução 
das demandas, evidenciando-se a necessidade de uma dimensão global 
do Direito do Ambiente132.

Esse é o contexto em que tem se observado o surgimento de “nor-
matividades, para além daquelas que sejam oriundas da atividade 
estatal”133. Discute-se sobre um Direito Global, em que múltiplos agen-
tes, de natureza pública, privada e mista, em uma interação comunicati-
va, e, por vezes, autorregulatória, desencadeiam processos que podem 
ser compreendidos como produção de normas jurídicas.  

Kingsbury, Krisch e Stewart observam o surgimento de um espaço 
global, no qual uma nova regulamentação é determinada por organis-
mos globais que desempenham funções administrativas, mas que não 
estão sujeitos diretamente ao controle de governos nacionais ou siste-
mas jurídicos domésticos134. Tais organismos acabam por regulamentar 

132  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada 
na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 766.

133  FORNASIER, Mateus de Oliveira; FERREIRA, Luciano Vaz. Autorregulação e direi-
to global: os novos fenômenos jurídicos não-estatais. Revista do Programa de Pós-Gradu-
ação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 35.2, jul./dez. 2015. p. 296.

134  KINGSBURY, Benedict; KRISCH, Nico; STEWART, Richard B. A Emergência de 
um Direito Administrativo Global. In: SANCHEZ BADIN, Michelle Ratton. (org.) Ensaios 
sobre o Direito Administrativo Global e sua aplicação no Brasil. São Paulo: FGV Direito 
SP, 2016. p. 15.
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e gerir vastos setores da vida social e econômica, mediante decisões e 
estabelecimento de normas específicas, muitas delas de caráter técnico.

Como observa Silva, a atividade administrativa já deixou de ser ape-
nas estadual, passando a ser efetuada por uma gama de entidades pú-
blicas e privadas, numa “‘Administração Global em rede’, que funciona 
mediante o relacionamento direto de todos os organismos conectados 
(sejam internacionais ou nacionais), sem a necessidade de intervenção 
dos estados nacionais”135. 

Nesse contexto, e com o acelerado incremento de circulação de bens, 
mais sentido há para que a rotulagem ambiental, como forma de estímu-
lo à produção e consumo sustentáveis, também seja discutida pela pers-
pectiva global. Para alcançar esse desiderato, importantes e bem sucedi-
das iniciativas têm sido desenvolvidas, sendo de se destacar as realizadas 
pela ISO e pela Global Ecolabelling Network (GEN).

A ISO é uma organização internacional não governamental independen-
te, que atua na criação de padrões internacionais. Ela é recorrentemente 
citada como exemplo da emergência deste novo modelo global de regula-
ção, do qual vem se tratando136. A ISO é estruturada pela participação de 163 
organismos nacionais de normalização, havendo apenas um representante 
de cada país. Entre os organismos integrantes há alguns de natureza privada, 
como a ABNT, que representa o Brasil, e outros de natureza pública, como o 
Instituto Português de Qualidade (IPQ), que representa Portugal. 

135  SILVA, Vasco Pereira. O impacto do direito administrativo sem fronteiras no di-
reito administrativo português. In: SILVA, Vasco Pereira. Direito constitucional e adminis-
trativo sem fronteiras. Coimbra: Edições Almedina, 2019. p. 53. 

136  KINGSBURY, Benedict; KRISCH, Nico; STEWART, Richard B. A Emergência de um Di-
reito Administrativo Global. In: SANCHEZ BADIN, Michelle Ratton. (org.) Ensaios sobre o Direito 
Administrativo Global e sua aplicação no Brasil. São Paulo: FGV Direito SP, 2016. p. 19. 
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A ISO desenvolve e publica, desde o ano da sua fundação, em 1947, 
padrões internacionais técnicos para as mais diversas áreas, como tec-
nologia, negócios, agricultura, saúde, segurança alimentar, etc. Os stan-
darts são elaborados com o objetivo de que os materiais, produtos, pro-
cessos e serviços sejam adequados à sua finalidade. Segundo a organiza-
ção, atualmente, há 22.480 padrões publicados137. Isso faz dela a maior 
desenvolvedora do mundo de normas internacionais voluntárias. 

Uma das normas mais conhecidas da ISO é a família de normas ISO 
14000, que fornece ferramentas para empresas que buscam gerenciar 
suas responsabilidades ambientais. Nesse conjunto, há normas para a 
padronização de sistemas de gestão ambiental, auditorias, análise de ci-
clo de vida, e, no que mais nos interessa, rotulagem ecológica.

A série de normas ISO 14020 prevê os procedimentos e princípios 
referentes às etiquetas ambientais. No sistema da ISO, os rótulos estão 
classificados em três tipos: (i) programas de rotulagem – rotulagem tipo 
I (ISO 14024), (ii) autodeclaratórios – rotulagem tipo II (ISO 14021) e (iii) 
declarações ambientais do produto – rotulagem tipo III (ISO 14025).

A rotulagem ambiental do tipo I relaciona-se com programas de ro-
tulagem que atribuem selos ambientais a produtos que cumprem um 
conjunto de requisitos pré-determinados. Ocorre quando há atribuição 
do rótulo ecológico por terceiro independente. O rótulo ecológico da UE 
é um exemplo. A normatização da ISO (ISO 14024) estabelece os princí-
pios e procedimentos para os programas de rotulagem, como a forma de 
selecionar categorias, de estabelecer critérios, medidas relacionadas à 
atribuição, fontes de financiamento, entre outros aspectos. 

137  International Organization for Standardization. Disponível em: https://www.
iso.org/standards.html. Acesso em: 18 jan. 2019. 
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A rotulagem ambiental do tipo II (rótulos autodeclaratórios) consis-

te na alegação efetuada por fabricantes, importadores ou distribuido-

res, sem certificação independente. A normatização da ISO (ISO 14021) 

aborda como a declaração deve ser feita, para que seja mais precisa138, 

útil e verificável. Elenca e detalha os requisitos para uso de símbolos e 

para a avaliação e verificação das autodeclarações, como tempo de vida 

do produto, consumo de energia, utilização reduzida de recursos e as-

pectos relacionados à reutilização. Utilizando um exemplo, é frequente 

a autodeclaração de que as embalagens de um produto são recicláveis 

ou biodegradáveis, mas tais características precisam ser conceituadas. A 

padronização da ISO estabelece critérios para definir o que é reciclável e 

o que é biodegradável. 

A rotulagem tipo III diz respeito a declarações que apresentam in-

formação ambiental quantificada do ciclo de vida de um produto, de 

forma a permitir comparações entre produtos que desempenham a 

mesma função. Ocorre, por exemplo, quando se declara qual o consu-

mo de energia de determinado bem eletrônico ou qual a quantidade de 

um composto químico em um produto. São consideradas muito úteis a 

compradores em escala, que precisam comparar aspectos específicos de 

produtos concorrentes, como ocorre nos certames públicos de produtos 

com especificação de critérios ambientais. A normatização da ISO (ISO 

14025) estabelece requisitos para que estas declarações sejam padroni-

zadas e seja possível estabelecer concorrência justa entre os produtos. 

Ressalte-se que a ISO não faz certificações, ou seja, não atribui rótu-

los ecológicos a quaisquer produtos. A ISO desenvolve padrões interna-

138  A norma orienta a não utilização de expressões vagas ou não específicas, como 
“verde”, “amigo da natureza” e “sustentável”. 
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cionais para que sejam aplicados na atribuição, própria ou por terceiros, 

de rótulos ecológicos. 

As normas de rotulagem ecológica da ISO não são vinculativas para 

Estados ou organizações privadas. Como observa Casesse, as regras cria-

das por organismos internacionais, em geral, não criam obrigações di-

retas e vinculantes, o que não significa, porém, que não tenham efeito 

ou consequências jurídicas imediatas, mesmo quando não incorporadas 

em tratados139. As normas da ISO para os rótulos ecológicos têm ampla 

margem de reconhecimento mundial, sendo, inclusive utilizadas como 

referência para outros programas, como é o caso do Ecolabel140. Sendo 

a ISO constituída por outras 163 organizações nacionais, suas regras al-

cançam todo o globo, e, ainda que voluntárias, acabam por tornarem-se 

padrão inafastável para as empresas que pretendem ter acesso amplo 

ao mercado. Isso justifica a afirmação de Fornasier e Ferreira de que a 

ISO funciona como “organização formal que, valendo-se de um Direito 

Global, pretende aumentar (qualitativa e quantitativamente) o fluxo de 

transações econômicas”141. 

139  CASSESE, Sabino. Shrimps, Turtles and Procedure: Global Standards for Nation-
al Administrations. Institute for Internacional Law and Justice, Working Paper 2004/4. Global 
Administrative Law Series. Disponível em: http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Cas-
sese-Shrimps-Turtles-and-Procedure-2004-2.pdf. Acesso em: 03 jul. 2019.  p. 15-16. 

140  O programa europeu não apenas se estrutura com atenção às normas da ISO, 
como também leva em consideração os critérios estabelecidos em outros sistemas de ro-
tulagem ecológica baseados na norma ISO 14024 – rótulo tipo I. Inclusive, há previsão de 
um procedimento simplificado de elaboração de critérios no caso de já terem sido estabe-
lecidos por outro sistema de rotulagem. Cf. artigo 7.°/2 do Regulamento (CE) 66/2010, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009.

141  FORNASIER, Mateus de Oliveira; FERREIRA, Luciano Vaz. Autorregulação e direi-
to global: os novos fenômenos jurídicos não-estatais. Revista do Programa de Pós-Gradu-
ação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 35.2, jul./dez. 2015. p. 303. 
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Guardando alguma semelhança com a ISO no que diz respeito ao al-
cance transnacional, a GEN é uma rede global de organizações de rotu-
lagem ecológica. Trata-se de associação internacional sem fins lucrativos 
voltada à promoção de produtos com reduzido impacto ambiental, por 
meio da rotulagem ambiental. 

A associação é composta por 27 membros, uma mescla de órgãos 
governamentais e não governamentais, organizações privadas, fundos, 
institutos e conselhos que desempenham atividades relacionadas à rotu-
lagem ambiental em vários países do mundo. A GEN mesmo não desen-
volve padrões para a rotulagem e nem certifica produtos, senão apoia o 
desenvolvimento de critérios de rotulagem de produtos e serviços por 
parte de seus membros, monitora, compila e compara os critérios, por 
país e por categoria de produto. A organização tem o objetivo de assumir 
a liderança mundial no estabelecimento de programas de reconhecimen-
to mútuo de rótulos ecológicos e critérios básicos comuns142. Desta ma-
neira, no que diz respeito às ecoetiquetas, também a GEN opera como 
atora nessa complexa rede sistêmica de informações que estabiliza as 
expectativas no cenário global.   

Na base de todas as tentativas de padronização e harmonização da 
rotulagem ecológica está a mesma ideia subjacente a toda regulação 
global: não se deve aguardar que os Estados, sozinhos, sejam capazes 
de organizar toda a normatização das hipercomplexas redes de relações 
globais. Não se trata de prescindir de sua atuação, mas, se possível, casar 
regulação estatal com a autorregulação global143. 

142  Global Ecolabelling Network. Disponível em: https://globalecolabelling.net/
eco/common-core-environmental-criteria. Acesso em: 18 jan. 2019.

143  FORNASIER, Mateus de Oliveira; FERREIRA, Luciano Vaz. Autorregulação e direi-
to global: os novos fenômenos jurídicos não-estatais. Revista do Programa de Pós-Gradu-
ação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 35.2, jul./dez. 2015. p. 310. 
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5.4 A efetividade da tutela ambiental por meio de rótulos ecológicos

Como se observou até aqui, a rotulagem ecológica é um instrumento 
com características peculiares que se distanciam do tradicional modelo 
de ordenação. Inobstante a precípua finalidade ambiental, trata-se de 
um instrumento que depende da estrutura do mercado e seu êxito está 
atrelado a um conjunto de fatores, que vão desde a educação ambiental 
de consumidores até a capacidade dos produtores de obterem proveito 
financeiro com a utilização da ferramenta. Um instrumento com tais ca-
racterísticas seria apto a promover a tutela ambiental?

Para além desta questão, é preciso considerar que mesmo um ins-
trumento apto, pode não representar significância para a tutela jurídica 
ambiental. Assim, em um segundo momento, devemos nos perguntar se 
eventual tutela do meio ambiente por meio dos rótulos ambientais é de 
algum proveito, ou, mais precisamente, se acrescenta algum plus à tutela 
realizada por outros instrumentos.  

Tais indagações poderão nos levar ainda ao equacionamento de uma 

terceira questão, a de saber se a onda de instrumentos de mercado, 

entre os quais a rotulagem ecológica, seria suficiente à regulação, pres-

cindindo-se dos mecanismos ordenadores. É possível confiar apenas na 

“mão invisível” do mercado?144 

Certamente, não se tratam de indagações para as quais existam res-

postas fáceis, senão reflexões que sinalizam que a tutela ambiental por 

meio dos rótulos ecológicos é desafiante.

144  Um exemplo de como o mercado pode “capturar” o instrumento, fazendo com 
que perca sua finalidade de tutela ambiental, é quando o rótulo ecológico, através de estra-
tégias de marketing, passa a ser utilizado não para orientar o consumo, mas para estimular 
o consumo e aumentar as vendas, fazendo crescer o impacto ambiental.  
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Como instrumento de uma nova geração da regulação ambiental, a ro-

tulagem ecológica traz consigo características como a voluntariedade, a 

aproximação entre reguladores e regulados, a tendência autorregulatória, 

a dimensão global, entre outros. Em que pese tratar-se de um instrumento 

sujeito à lógica do mercado, disso se poderá tirar proveito, se for possível 

promover a conjugação de esforços e compartilhamento de responsabili-

dades de tutela ambiental. Não se trata de desregulação completa, ou de 

deixar inteiramente aos interesses do mercado a proteção ambiental. Para 

que a rotulagem ambiental se revele instrumento apto à tutela ambiental, 

imprescindível que o Estado esteja balizando a utilização do instrumento, 

estabelecendo as regras do jogo, os critérios, fiscalizando as jogadas, e, se 

for o caso, tirando do jogo os maus jogadores. 

Devido suas características peculiares, não é possível medir em nú-

meros absolutos os ganhos ou vantagens da utilização, embora os diver-

sos programas sempre apontem alguns resultados145. Seria praticamente 

impossível dizer que devido a este ou aquele programa, em determina-

do ano, deixou-se de poluir em tal razão, ou diminui-se em tal ordem o 

impacto sobre determinado componente ambiental. A obtenção destes 

dados se liga mais facilmente aos mecanismos de comando e controle. 

O ganho que a rotulagem ecológica oferece à tutela ambiental deve 

ser visto sob outras óticas. Primeiramente, a ativação de responsabilida-

145  O Programa Brasileiro PROCEL, por exemplo, afirma que no período de 1986 
a 2017, a economia de energia total obtida em face do programa foi da ordem de 128,6 
bilhões de kWh. Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética - Procelinfo. Dis-
ponível em: http://www.procelinfo.com.br/main.asp?Team={505FF883-A273-4C47-A14E-
0055586F97FC}. Acesso em: 22 fev. 2019. Por sua vez, o programa ENERGY STAR afirma ter 
ajudado a economizar mais de 3,5 trilhões de quilowatts/hora de eletricidade desde 1992. 
Energy star. Disponível em: https://www.energystar.gov/about. Acesso em: 21 de fev. 2019. 
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des e compartilhamento da tarefa de defesa ambiental. Pelas ecoetique-

tas, produtores e consumidores são convocados a se tornarem volunta-

riamente agentes ativos da fiscalização do impacto dos produtos sobre o 

meio ambiente. Os instrumentos de ordenação típicos frequentemente 

não conseguem gerar motivação suficiente para a mobilização desses no-

vos agentes. E, à medida que milhões de agentes somam seus esforços, é 

de se reconhecer que o nível de proteção ambiental é elevado.  

Em segundo lugar, o grande avanço na tutela jurídica por meio da 

rotulagem ambiental reside em ultrapassar os padrões já fixados pelos 

mecanismos ordenatórios. Os critérios para que os produtos recebam 

os rótulos ecológicos são fixados de modo que resultem plus em relação 

aos padrões e estandartes estabelecidos. A rotulagem não se liga a veri-

ficação do cumprimento das leis, mas a pressupõe146, na feliz dicção de 

Sanz Rubiales. Também Martin Mateo ressalta esse ganho, aduzindo que 

a rotulagem ecológica constitui-se em incentivo para que a performance 

ambiental esteja além dos padrões normativos147. 

De fato, o que se observa é que os programas de rotulagem ambien-

tal podem, gradualmente, elevar os padrões ambientais, fazendo inter-

nalizar uma proteção para além da prevista em lei. 

Nota-se, e aqui já nos embrenhamos na terceira questão levantada, 

que a rotulagem ambiental, como ademais todos os instrumentos de 

mercado, não leva à prescindibilidade dos mecanismos de comando e 

146  SANZ RUBIALES, Iñigo. Sobre la naturaleza jurídica de la etiqueta ecológica. In: 
WAGNER, Francisco Sosa. (coord.). El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: ho-
menaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo. Valencia: Tirant lo blanch, v. 3, 2000. p. 3704.

147  MARTÍN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. 3. ed. Navarra: Edito-
rial Aranzadi, 2003. p. 125.
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controle. Eles serão sempre a razão primeira e última. Primeira, por que 
a rotulagem pressupõe a prévia existência de padrões, limites e estan-
dartes, e só se poderá avançar a partir do que já existe. Última, porque 
as circunstâncias que caracterizem risco não tolerável deverão ser objeto 
de comandos limitativos diretos148. 

Acompanhamos nesse ponto as conclusões de Dias, de que não se 
pode ter a pretensão de por de lado ou substituir os tradicionais me-
canismos de ordenação direta de condutas, ao contrário, o caminho é 
aproveitar o melhor de cada um dos modelos149. 

A rotulagem ambiental só se caracteriza como instrumento jurídico 
apto e eficiente de tutela ambiental enquanto mecanismo complemen-
tar e suplementar, em um quadro de regulação em que a Administração 
tem ao seu dispor e utiliza de um vasto arsenal de ferramentas para obter 
o desiderato maior de promover a proteção do meio ambiente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tempos novos exigem novos comportamentos e formas de agir. A de-
gradação ambiental sem precedentes, em grande parte relacionada aos 
atuais padrões de produção e consumo, demanda um esforço conjunto, 
de forças públicas e privadas, em busca de uma tão almejada sustenta-
bilidade. A defesa do meio ambiente não pode mais ser encarada como 

148  Pensamos aqui em substâncias como o clorofluorcabono e o amianto, que, pela 
grande nocividade ao meio ambiente, devem ser objeto de comandos proibitivos, não sendo 
adequado deixar que o mercado paulatinamente selecione os produtos que não as contêm. 

149  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. A reinvenção da autorização admi-
nistrativa no direito do ambiente. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. Edição baseada 
na tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 2013. p. 971-972.
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tarefa do Estado, senão como dever de todos. Mas como ativar essa res-
ponsabilidade comum?

Fruto das transformações pelas quais vem passando a Administração e 
a regulação ambiental, novos instrumentos de tutela ambiental estão sen-
do desenvolvidos, mais atentos ao princípio da prevenção e à necessidade 
de envolver agentes econômicos e os cidadãos na defesa do meio ambien-
te. É nesse contexto que se insere a rotulagem ecológica, instrumento de 
mercado que tem o intento de agregar informações ambientais aos produ-
tos para estimular uma produção e consumo mais sustentáveis.

O estudo revelou que os rótulos ecológicos, em sentido amplo, vêm 
sendo largamente utilizados como autodeclarações, nas quais os pró-
prios fabricantes atribuem aos seus produtos qualidades ambientais. Tais 
etiquetas, entretanto, carregam riscos de incorrerem em greenwashing 
e de causarem confusão nos consumidores. Essas são razões pelas quais 
cresce a necessidade de que a Administração atue para regular os rótulos 
autoatribuídos, bem como incentive e até mesmo organize programas de 
heteroatribuição de rótulos ecológicos. 

Programas oficiais de rotulagem ecológica vêm sendo desenvolvidos 
por diversos países e também no âmbito da Comunidade Europeia. A 
iniciativa da UE é a que se mostra mais avançada. O Ecolabel é uma en-
genhosa estrutura que alia competências comunitárias e dos Estados-
-membros. A solidez do programa se revelou na sua amplitude, na difícil 
tarefa de definição técnica de grupos de produtos e de critérios de aná-
lise, bem com na formalização de contratos que definem as condições 
de uso da etiqueta. Apesar da rotulagem ecológica ser um caminho bem 
desenvolvido na UE, há ainda margem para o crescimento, com a inser-
ção contínua de novas categorias de produtos e à medida que os consu-
midores passem a verdadeiramente observá-lo como critério de escolha.  
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Em comparação, verificou-se que no Brasil não há um sistema público 

de rotulagem ecológica que observe atributos múltiplos, bem como que 

a iniciativa privada mais desenvolvida é o programa da ABNT. Em linhas 

gerais, o rótulo da ABNT se estrutura nos moldes do Ecolabel, porém, tem 

ainda pouquíssimos resultados. A rotulagem ecológica heteroatribuída é, 

portanto, uma ferramenta ainda pouco explorada no Brasil, apesar do 

grande potencial que teria em um mercado de proporções continentais. 

Nessa esteira, uma das observações do trabalho foi a de que a presen-

ça da Administração, criando um programa oficial ou endossando algum 

existente, traz a credibilidade necessária para que a rotulagem ecológica 

avance, o que ainda se espera que ocorra no Brasil. 

Esse novo modo de agir da Administração, recente e ousado, traz 

consigo avanços significativos, mas, também, inúmeras dificuldades. En-

tre os desafios, se listam o de repensar o papel do Estado, o de mensurar 

até que ponto confiar no mercado, o de estabelecer critérios técnicos e 

objetivos para avaliar os produtos. A esses, se soma ainda a necessidade 

de compreender que as fronteiras territoriais são cada vez mais tênues 

e também as ecoetiquetas se inserem em um cenário global, com múl-

tiplos atores públicos e privados e normatização além da estatal. Nesse 

horizonte é que vêm atuando organismos como a ISO e a GEN, em bus-

ca da padronização e harmonização da rotulagem ecológica. O êxito das 

ecoetiquetas está indissociavelmente atrelado à capacidade de interação 

dialógica nesse mundo global. 

Ao cabo, os rótulos ecológicos heteroatribuídos revelaram-se 

como instrumento apto à tutela ambiental, do qual pode e deve a Ad-

ministração se valer. Ao fazê-lo, desonera-se parcialmente à medida 

que ativa o compartilhamento de responsabilidades ambientais, sem, 

Ir para o índice



524

contudo, perder seu importante papel conformador. Trata-se de um 

instrumento moderno e coerente com o novo paradigma de uma Ad-

ministração de infraestruturas. 

Entretanto, o uso do instrumento não implica que a força do mercado 

será suficiente para conduzir a produção ao patamar de bondade am-

biental. Pareceu-nos que a tutela ambiental continua a depender da ação 

estatal. Em primeiro lugar, é o Estado quem deve atuar regulando o uso 

dos rótulos autoatribuídos; interagindo com e acreditando os sistemas 

privados de rotulagem ecológica; e, também, ele mesmo atribuindo se-

los ambientais e controlando o seu uso. Em segundo, a rotulagem ecoló-

gica (e os novos instrumentos não coercitivos) não afasta a necessidade 

dos tradicionais mecanismos de comando e controle, senão soma-se aos 

mesmos, alargando o arsenal da Administração. 

Numa visão para o porvir, em um mercado continuamente mais 

consciente, a rotulagem ecológica mostra-se como um promissor ins-

trumento de tutela ambiental a ser utilizado por uma moderna Admi-

nistração, que, na precisa lição de Silva, é prospectiva150, ou seja, se in-

teressa em atuar no presente, com vistas a conformar o futuro. Assim, 

rotular será também proteger.

150  SILVA, Vasco Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Coimbra: Edi-
ções Almedina, 2016. Edição que corresponde à tese de doutoramento em Ciências Jurídico-
-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1995. p. 128-129. 
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ANEXO – SELOS DOS PROGRAMAS DE ROTULAGEM ECOLÓGICA

FIGURA 1 – RÓTULO ECOLÓGICO ANJO AZUL (ALEMANHA)

FIGURA 2 – RÓTULO ECOLÓGICO CISNE BRANCO (PAÍSES NÓRDICOS)
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FIGURA 3 – RÓTULO ECOLÓGICO ECO MARK (JAPÃO)

FIGURA 4 – RÓTULO ECOLÓGICO GREEN SEAL (ESTADOS UNIDOS)

FIGURA 5 – RÓTULO ECOLÓGICO ENVIRONMENTAL CHOISE (CANADÁ)
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FIGURA 6 – RÓTULO ECOLÓGICO NF ENVIRONNEMENT (FRANÇA)

FIGURA 7 – RÓTULO ECOLÓGICO AENOR MEDIO AMBIENTE (ESPANHA)

FIGURA 8 – RÓTULO ECOLÓGICO ECOLABEL (UNIÃO EUROPEIA)
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FIGURA 9 - RÓTULO ECOLÓGICO PROCEL (BRASIL)

FIGURA 10 – RÓTULO ECOLÓGICO ABNT QUALIDADE AMBIENTAL (BRASIL)
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Sanção ambiental:  
uma análise crítica.1

ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR

R1

Introdução

Este estudo comparado visa a problematização da sanção ambiental, 
especificamente a administrativa e contraordenacional, questionando 
suas formas e eficácia e direcionando a crítica à sanção pecuniária. 

Estudamos a preocupação da Comunidade Europeia em buscar respos-
tas adequadas para infrações ambientais e analisamos como ordenamentos 
jurídicos que utilizam sistemas sancionatórios distintos entre si, optaram por 
sancionar condutas infracionais relativas à proteção do meio ambiente. 

Embora o objeto de estudo não seja o Direito Penal, tratamos da Dire-
tiva da União Europeia relativa à proteção do ambiente através do Direito 
Penal, assim como de sua Proposta, que muito esclarecem à respeito da 
eficácia dos tipos de sanção, sendo de suma importância sua apreciação 
para compreensão dos objetivos a que se propõe este trabalho.

1 Relatório da disciplina de Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente, mi-
nistrada pelo senhor Professor Doutor Vasco Pereira da Silva, o qual se constitui em requisito 
parcial à obtenção da aprovação na disciplina - Mestrado em Direito e Ciência Jurídica
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Comparamos os ordenamentos jurídicos de Portugal, Espanha e Bra-
sil, que utilizam modelos distintos entre si, o que pode nos esclarecer 
como o tratamento da sanção está evoluindo em sistemas diversos, tudo 
com um olhar crítico com relação à sanção pecuniária, que é, particular-
mente, o objeto de questionamento do trabalho. 

O tema “sanção” em análise de perspectiva continental e comparada 
é rico e proporciona visão crítica, sendo extremamente construtivo para 
a evolução do raciocínio a que nos propomos.

Questionamos, nesse estudo, se o modelo de sanção infracional admi-
nistrativo e contraordenacional por excelência, o pecuniário, estaria desa-
linhado com a realidade hodierna de proteção ambiental, segundo uma 
análise holística do Direito do Ambiente e seu princípio maior da prevenção.

É neste sentido que fazemos uma análise progressiva dos avanços nas 
legislações de Portugal, Espanha e Brasil, para concluirmos que ocorre 
um incremento das sanções chamadas alternativas, algumas vezes dei-
xando o posto de alternativa e elencando como sanção principal, uma 
vez que são as mais adequadas do ponto de vista global do Direito Am-
biental, mormente para fins de prevenção de eventos infracionais futu-
ros e para fins de contenção ou diminuição dos resultados danosos gera-
dos pelo ato infracional. 

1. REFERÊNCIA TEMPORAL DO DESPERTAR AMBIENTAL GLOBAL 

INSTITUCIONALIZADO E SURGIMENTO CONSEQUENCIAL DAS NORMAS 

SANCIONADORAS AMBIENTAIS

É de suma importância para o presente estudo visualizarmos o quão 

recente é a discussão a respeito da proteção ambiental, compreenden-
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do que a humanidade ainda está amadurecendo a forma de proteger o 
ambiente e recordando que o homem vive integralmente de extração 
e processamento de recursos ambientais seja para fins de alimentação, 
vestuário, higiene e infraestrutura.

Esta breve explanação temporal tem razão de ser para que se possa 
demonstrar que estamos a percorrer um caminho de experimentação 
quanto à melhor técnica de proteção e, estritamente, com relação à for-
ma de sancionar o ilícito ambiental administrativo e contraordenacional.

A problematização da proteção ambiental tem início com a virada para 
o período pós-industrial, em que as referências são a globalização, o desen-
volvimento tecnológico, o relevante aumento populacional com o paralelo 
consumo dos recursos naturais e a ocorrência de desastres ambientais. 

Na década de 60 do século XX vieram à tona as primeiras grandes 
manifestações em forma de obras literárias como a de Rachel Carson – 
Primavera Silenciosa (1962), com grande repercussão, e Max Nicholson 
– A Revolução Ambiental (1970), que geraram reflexões acerca da gestão 
racional dos recursos ambientais.2

Rachel Carson, logo no primeiro capítulo, refere-se a uma cidade fictícia 
que, subitamente, passa a sofrer de um mal desconhecido que assola pes-
soas, animais e plantas3, com uma conotação previsiva do que está por vir. 

A variável meio ambiente, assim, emerge para as grandes discus-
sões institucionais. 

2 GOMES, Carla Amado, Direito Internacional do Ambiente: uma abordagem 
temática, Lisboa: AAFDL Editora, 2018, p. 14.

3  CARSON, Rachel, Primavera Silenciosa, (trad. Raul de Polillo), 2a ed., São Paulo: 
Editora Melhoramentos, 1969, p. 13.
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Outra manifestação dos anos 60 digna de nota é o Clube de Roma, um 
think tank fundado em 1968 pelo industrial italiano Aurélio Peccei e o cien-
tista escocês Alexander King que reuniu cientistas, industriais, economistas, 
políticos, diplomatas e acadêmicos e se dedicaram aos estudos dos problemas 
globais gerando o Relatório Denominado “The limits to Growth”, publicado em 
1972, que questionou o crescimento contínuo da pegada ecológica humana4.

Em 1986, o sociólogo alemão Ulrich Beck lança seu livro, Sociedade 
de Risco (Risikogesellschaft) “e estudou o impacte do desenvolvimento 
da nova civilização tecnológica na organização social, formulando um 
modelo teórico-social global”5. Os escritos de Beck ganham grande re-
percussão no meio científico e acabam por impulsionar estudos que alte-
ram a visão paradigmática posta, como podemos perceber nitidamente 
no campo do Direito Penal, criando embates sobre a forma deste ramo 
do Direito atuar diante da chamada sociedade de risco e de riscos futuros 
como os que o Direito Ambiental trata a todo momento6. 

Nos dizeres de Silva Sánchez, “desde a enorme difusão da obra de Ulri-
ch Beck, é lugar comum caracterizar o modo social pós-industrial em que 
vivemos como “sociedade do risco” ou “sociedade de riscos” (Risikogesells-
chaft). Com efeito, a sociedade atual aparece caracterizada, basicamente, 
por um âmbito econômico rapidamente variante e pelo aparecimento de 
avanços tecnológicos sem paralelo em toda a história da humanidade.”7

4  GOMES, Carla Amado, Direito Internacional do Ambiente..., op.cit., p. 14.

5  MENDES, Paulo de Sousa, Vale a pena o direito penal do ambiente?, 1ª reimp., 
Lisboa: AAFDL Editora, 2000, p. 42.

6  Vide HEFENDEHL, Roland, “¿Debe ocuparse el Derecho Penal de riesgos futuros?”, 
(trad. Eduardo Salazar Ortuño), Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 4-14 (2002), 
[Consult. 25 jun.2019], disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_04-14.pdf>.  

7  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, A expansão do Direito Penal: aspectos da política 
criminal nas sociedades pós-industriais, (trad. 2ª ed. espanhola Luiz Otávio de Oliveira 
Rocha), 3ª ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 35.
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A sociedade pós-industrial estabeleceu, assim, “um quadro sociológi-
co que identifica, (...) a consolidação de uma sociedade de risco, também 
de risco ambiental, das condições de vida, (...)”.8

Em 1972, temos a primeira grande conferência a tratar de questões 
ambientais, a Conferência de Estocolmo, que gerou a Declaração de 
Estocolmo, documento internacional em formato de “soft law”9, mas 
que impulsionou inúmeras outras conferências ambientais que se se-
guiram. Trata-se de um verdadeiro marco para a humanidade no tópico 
meio ambiente, reunindo Chefes de Estado de todo o mundo preocu-
pados com o desenrolar dos desastres ambientais que se acumularam 
ao longo dos anos anteriores.  

A proteção do meio ambiente entra em pauta com a institucionalização 
das discussões ambientais, com as conferências internacionais, declara-
ções com caráter de “soft law”, acordos internacionais bi ou multilaterais, 

Direito Comunitário Europeu e legislações internas alçando o meio am-

biente como bem jurídico a ser protegido em nível constitucional. 

Contudo, surge o maior desafio, qual seja, como efetivar a motivação 

indireta de comportamento das pessoas e aí nos referimos às pessoas 

físicas e jurídicas. 

O binômio clássico Kelsiano no sentido da determinação de conduta 

verso sanção coercitivas é a lógica, em regra, implementada, mas surgem 

8  TEIXEIRA, Carlos Adérito, “Direito de mera ordenação social: o ambiente como 
espaço da sua afirmação”, Revista do Ministério Público, ano 22, Janeiro-Março (2001), nº 
85, p. 82.

9  Vide a importância da “soft law” no Direito Internacional Ambiental em:  KISS, 
Alexandre; SHELTON, Dinah, Guide to International Environmental Law, Leiden/Boston: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 9. 
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também normas moduladoras de comportamentos através de sanções 
premiais. Entretanto, assistimos à elaboração de um grande volume de 
dispositivos de ilícitos e sanções punitivas no sentido da teoria de Hans 
Kelsen, que considera o Direito como “técnica de motivação indirecta de 
condutas, que associa a cominação de sanções coercitivas às condutas 
que procura desincentivar”.10 

2. BREVE NOÇÃO SOBRE SANÇÃO EM HANS KELSEN E NORBERTO 
BOBBIO 

Necessário se faz, neste estudo destinado à crítica à sanção pecuni-
ária administrativa e contraordenacional, uma breve explanação sobre 
o sentido de sanção em perspectivas distintas como a de Hans Kelsen e 
de Norberto Bobbio, grandes nomes de repercussão notória, para que 
possamos ter respaldo para discutir a efetividade da sanção ambiental, 
como pretendemos.

Em Hans Kelsen, um dos maiores estudiosos da Teoria do Direito no 
século XX11, a sanção é conceito jurídico central12 e sua aplicação, sen-
do ato de coerção, “é consequência de uma conduta  (ação ou omis-
são), consistente na produção compulsória de um mal – ou dito de outro 
modo, na privação compulsória de um bem – e é levada a cabo pela au-
toridade competente (tanto judicial como administrativa).”13

10  LAMEGO, José, A teoria pura do Direito de Kelsen, Lisboa: AAFDL Editora, 2019, p.69.

11  LAMEGO, José, A teoria pura ..., op. cit., p. 7.

12  Idem, p. 131.

13  Idem, p. 132.
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Kelsen associa sanção a efeito penoso, à violação de um comando 
normativo prescritivo de determinada conduta. Miguel Prata Roque ex-
plica a etimologia latina da palavra sanção correspondendo a sanctio, 
que se refere a uma prescrição normativa impositiva, derivando também, 
de sanctus, que remete ao sagrado, o que justifica o castigo, ou tradu-
zindo ideia de recompensa, do que conclui-se que a sanção ou sanctio14, 
“corresponde a uma via de restabelecer o respeito social/comunitário 
por algo que deve ser “sagrado” e inviolável, mediante a sujeição do in-
frator a uma punição. O reestabelecimento da ordem pública (e das pres-
crições normativas), obtém-se, assim, por via do exercício de poderes 
sancionatórios públicos.”15

Em Teoria Pura do Direito, “o prêmio e o castigo podem compreender-se 
no conceito de sanção. No entanto, usualmente, designa-se por sanção so-
mente a pena, isto é, um mal – a privação de certos bens como a vida, a saú-
de, a liberdade, a honra, valores econômicos – a aplicar como consequência 
de uma determinada conduta, mas já não o prêmio ou recompensa”.16

Para Kelsen, a característica do Direito como ordem normativa é a 
institucionalização das sanções.17 

Norberto Bobbio, pensando na adaptação do Direito à realidade 
moderna, desenvolveu a teoria das sanções positivas e da função pro-
mocional do Direito, pouco utilizadas até então, a trabalhar com ênfase 

14  ROQUE, Miguel Prata, “O Direito Sancionatório Público enquanto bissetriz 
(imperfeita) entre o Direito Penal e o Direito Administrativo – a pretexto de alguma juris-
prudência constitucional”, Revista de Concorrência e Regulação, ano IV, nº 14/15, Abril-
-Setembro (2013), pp. (105-173), p. 107.

15  Idem, p.108.

16  KELSEN, Hans, Teoria Pura do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 1996, p.26.

17  LAMEGO, José, A teoria pura..., op. cit., p.72.
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na eficácia da norma. Bobbio defendia que o Direito não se restringia 

à normas, nem à sanções negativas, sendo que as sanções positivas se 

caracterizam por prêmios pelo comportamento desejado pelo Estado.18

Embora a sanção premial não seja objeto aqui em estudo, focamos, ins-

pirados em Bobbio, na eficácia da norma, compreendendo que, não obstan-

te o histórico modelo de pena pecuniária como sanção padrão no Direito 

Contraordenacional e no Direito Administrativo Sancionador, outros tipos 

de sanções, principalmente aquelas que determinam comportamentos ou 

sessam condutas infratoras, estas sim, se alocam melhor no contexto de res-

posta à comportamentos contrários à preservação do meio ambiente.  

3. O DILEMA DA TUTELA AMBIENTAL: DIREITO PENAL X NORMA 

SANCIONADORA ADMINISTRATIVA E/OU CONTRAORDENACIONAL

O Direito Administrativo é o grande espaço para as normas de prote-

ção ambiental e é natural que seja assim, pois rege as normas de com-

portamento da sociedade, regulando a Administração e o Administrado. É 

função do Estado e no caso da Europa, também da Comunidade Europeia, 

regular comportamentos criando normas punitivas ou normas premiais. 

E pergunta-se a razão da alternativa à sanção penal ter sido aventa-

da por estudiosos juristas o que, consequentemente, levanta a questão 

de quando se estará diante de um delito ou de uma infração adminis-

trativa ou contraordenacional. 

18  Cf. em BENEVIDES FILHO, Maurício, “O que é sanção?”, Revista da Faculdade de 
Direito de Fortaleza, vol. 34, nº1, Janeiro-Junho (2013), (pp. 355-373), pp. 363-365.
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A identificação das características próprias das ilicitudes penais e ad-
ministrativas, desde então, representou um desafio para os juristas. Am-
plas discussões doutrinárias foram travadas, fomentadas pelas teorias 
quantitativa (gravidade ético-social) e qualitativa (grau de reprovação). E 
ainda o critério quantitativo-qualitativo na perspectiva de Claus Roxin.19

Entretanto, por fim, são as opções legislativas que prevalecem a depen-
der da realidade de cada ordenamento jurídico ou da realidade comunitária. 

Manuel Rebollo Puig e Manuel Izquierdo Carrasco expõem a dificul-
dade de se estabelecer um limite do que possa ser delito penal e infra-
ção administrativa, uma vez que somente existem critérios orientativos, 
como a gravidade da conduta e igualmente da sanção.20 “Na prática, o 
limite depende em boa parte do que decide o legislador ao tipificar uma 
conduta como delito ou como infração administrativa.” (tradução livre)21

Os professores doutores Vasco Pereira da Silva e Carla Amado Gomes 
possuem o entendimento de que a complementariedade, e não a exclu-
são entre o plano penal e o plano da sanção administrativa e/ou contra-
ordenacional é o melhor caminho para garantir a mais efetiva proteção 
do meio ambiente.22 23

19  LOBATO, José Danilo Tavares, “Princípio da subsidiariedade do Direito Penal 
e a adoção de um novo sistema jurídico na tutela ambiental”, Revista de Concorrência e 
Regulação, ano 1, nº 2 (2010), (pp. 81/122), p. 84-85.

20  SOTOMAYOR, Lucía Alarcón, et. al., Derecho Administrativo: Régimen Jurídico 
Básico y Control de la Administración, Puig, Manuel Rebollo; Jurado, Diego J. Vera (diret.), 
tomo II, 3ª ed., Madrid: Tecnos, 2018, p. 202.

21  Ibidem.

22  SILVA, Vasco Pereira da, “Breve nota sobre o direito sancionatório do ambiente”, in: 
Palma, Maria Fernanda; Dias, Augusto Silva; Mendes, Paulo de Sousa (orgs.), Direito Sancionatório 
das autoridades reguladoras, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, (pp. 271-296), p. 277.

23  GOMES, Carla Amado, “As Contra-Ordenações Ambientais no Quadro da Lei 
50/2006, de 29 de Agosto: Considerações Gerais e Observações Tópicas”, in: Jorge Miranda, 
et al. (orgs.), Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Teles, vol. 1,Coimbra: Almedina, 
2012 (pp. 457-478), p. 461.
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A professora Carla Amado Gomes sustenta que “do ponto de vista 
sancionatório ambas as vias, penal e contraordenacional, se revelam 
necessárias para assegurar quer a prevenção geral e especial, quer a 
repressão das infrações ao ambiente. Elas devem ser vistas como com-
plementares na medida em que às mais graves deverá corresponder a 
tutela penal e às menos graves a contraordenacional, sendo certo que 
a primeira terá sempre como pressuposto um dano ecológico mas a se-
gunda não necessariamente.”24

Entretanto, penalistas da Escola de Frankfurt - Alemanha, rejeitam a 
proteção do meio ambiente por meio do Direito Penal, como o doutor 
Winfried Hassemer defende fortemente em seu texto “A preservação do 
meio ambiente através do Direito Penal”, em que prevê o surgimento de 
um Direito Penal Simbólico, sem efetividade na prática.25

O modelo português é adepto à limitação dos tipos penais ambientais 
a condutas mais graves e danosas. Optou-se por evitar o encaminhamen-
to para o Direito Penal daquelas condutas de menor potencial ofensivo 
e direcionar os demais ilícitos para o campo contraordenacional, do qual 
nos ocuparemos neste estudo. 

No Brasil, seguiu-se o caminho exatamente oposto, tipificando como 
crime ambiental uma gama considerável de condutas, ainda que de me-
nor potencial ofensivo, enfatizando a proteção do meio ambiente pelo 
Direito Penal, não obstante as mesmas condutas também serem tipifica-
das como infrações administrativas.26

24  Ibidem.

25  Cf. HASSEMER, Winfried, “A preservação do meio ambiente através do Direito Penal”, 
Lusíada – Revista de Ciência e Cultura, Série Direito Penal, nº especial (1996), pp. 319-330.

26  Vide Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas de-
rivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Disponível em <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>, última consulta em 25/06/2019.
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São modelos distintos de proteção via Direito Penal, e não é a pre-
tensão deste estudo comparar a efetividade de ambos. Como exposto 
anteriormente, trata-se de opção legislativa a ser analisada conforme in-
fluência doutrinária e conjuntura do Estado legislador. 

4. MODELOS ALTERNATIVOS DE SANCIONAMENTO

A questão da sanção na sociedade pós-industrial, com a proteção de 
novos bens jurídicos em pauta27 é demasiado complexa que levou a juris-
tas proporem novos sistemas regulatórios e sancionatórios. 

Abaixo, elencamos duas teses de juristas consagrados que buscaram 
formas alternativas infracionais e sancionatórias, segundo eles, capazes 
de fazerem face às novas realidades oriundas da inclusão de novos bens 
jurídicos no âmbito de proteção do Direito. 

A finalidade de demonstrar estas teses não é, aqui, de defendê-las, 
mas de robustecer o raciocínio de que a sanção adequada e efetiva é 
uma preocupação que vem sendo posta no mundo jurídico, principal-
mente no tocante a como sancionar as infrações aos bens jurídicos incor-
porados às Constituições.

4.1. Direito de Intervenção

Winfried Hassemer, em 1996, após muito criticar a ideia de utilizar 
tipos penais para a proteção de bens coletivos, como o caso do meio 
ambiente, temendo a evolução de um Direito Penal Simbólico28, propõe 

27  Destaque para o meio ambiente em nosso estudo.

28  HASSEMER, Winfried, “A preservação do meio ambiente..., op. cit., p. 327.
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a criação do Direito de Intervenção (Interventionsrecht), segundo ele, 
apto a tutelar os novos bens jurídicos e que caracteriza-se, dentre outros 
aspectos, pela aplicação de sanções rigorosas, contanto que não sejam 
privativas de liberdade, e pela capacidade de atuar globalmente29.

Nas palavras de Hassemer, “Só devemos consentir que permaneçam 
com relevo penal aqueles factos cuja ilicitude não dependa de configura-
ções externas, ademais variáveis. (...). Para atalhar este tipo particular de 
problemas, tenho vindo a sugerir a criação de um novo ramo de direito. 
Para o efeito, escolhi a designação de direito de intervenção (Interventions-
recht), mas poderemos designá-lo da forma que mais nos aprouver”30.

Este novo ramo do Direito proposto pelo professor doutor Hassemer, 
deverá ter caráter preventivo, ao contrário do direito penal, que é primor-
dialmente repressivo; poderá admitir imputação de responsabilidade cole-
tiva, contanto que não haja previsão de pena privativa de liberdade; deverá 
resolver os casos de forma global31; deverá “prever soluções inovadoras, 
que garantam a obrigação de minimizar os danos, e deverá contar com o 
Direito Penal apenas com a função flanqueadora, destinada apenas a ga-
rantir o cumprimento dos deveres impostos pela Administração”.32

O que interessa muito a este estudo é o fato de Hassemer ter elen-
cado como uma das grandes características do Direito da Intervenção a 
questão de que deveria “dispor de um catálogo de sanções rigorosas”33, 

29  Idem, p 329. 

30  Idem, p. 328.

31  Idem, pp. 328-329

32  Idem, p. 329.

33  HASSEMER, Winfried, “A preservação do meio ambiente..., op. cit., p. 329.
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diversas da pena privativa de liberdade e da pena pecuniária, como a 
decretação de “dissolução de entes colectivos, encerrar as empresas po-
luidoras, suspender as respectivas atividades ou sectores de atividades, 
entre outras medidas.”34

Ao apontar exemplos de sanções não pecuniárias como uma das prin-
cipais características deste novo ramo do Direito que elabora, extraímos 
de Hassemer o entendimento que aqui queremos afirmar, no sentido de 
que as sanções devem ser adequadas para serem efetivas. 

4.2. Direito Penal de Segunda Velocidade

O Direito Penal de Segunda Velocidade é uma tese do jurista espa-
nhol Jesús-María Silva Sánchez (1999) que propõe a existência de tipos 
penais em que não haja a previsão de pena privativa de liberdade, quan-
do houver flexibilização das garantias, diante, segundo ele, do irreversível 
quadro de expansão do Direito Penal.35 

Compreendendo este momento de expansão do Direito Penal e fa-
zendo uma análise contemporânea deste movimento pós-industrial, en-
tende que não é preciso a criação de um novo ramo do Direito como 
propõe em sua tese Hassemer, que pretendia a construção de um novo 
sistema jurídico orientado para a prevenção36. Silva Sánchez admite um 
“modelo de menor intensidade garantística dentro do Direito Penal, sem-
pre e quando – isso sim – as sanções previstas para o ilícito correspon-
dente não fossem de prisão.”37 

34  Ibidem.

35 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, A expansão do Direito Penal..., op. cit., p. 186.

36  Idem, p. 183.

37  Idem, p. 184.
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Silva Sánchez defende que o Direito Penal moderno, com uma vo-
cação mais intervencionista, pode ser baseado em penas pecuniárias e 
privativas de direito, se “encarado a partir de uma configuração dualista 
do sistema do Direito Penal, com regras de imputação e princípios de 
garantia de dois níveis.”38

A proposta de Silva Sánchez reflete a normatividade já existente, ao 
menos indiretamente, em países, como o Brasil, em que a Lei de Crimes 
Ambientais39, por dispor, em sua maioria, de penas de prisão inferiores a 
quatro anos, acaba por permitir, em quase sua totalidade, a aplicação da 
pena restritiva de direitos. 

O estudo de Silva Sánchez é muito útil para compreensão da questão da 

adequação da sanção, ainda que se trate de estudo relacionado ao Direito 

Penal, uma vez que estamos tratando de um ramo sancionador do Direito, 

assim como é o Direito Contraordenacional de Portugal, o Direito Adminis-

trativo Sancionador da Espanha, e as Infrações Administrativas do Brasil.   

5. O DIREITO ADMINISTRATIVO COMO ESPAÇO NATURAL PARA A 

PROTEÇÃO, NORMATIZAÇÃO E SANCIONAMENTO AMBIENTAL

A professora doutora Carla Amado Gomes é precisa ao afirmar que 

“é esta, de resto, a grande mais-valia do direito sancionatório adminis-

trativo e, concretamente, do direito contraordenacional: permite aplicar 

sanções pelo mero incumprimento de deveres legais de proteção, pres-

38  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, A expansão do Direito Penal..., op. cit., p. 185.

39  Nos referimos à Lei 9.605/98, da qual trataremos mais adiante, uma vez que 
também rege as normas gerais relativas às infrações administrativas ambientais.
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cindindo do dano. Nessa medida, a sua vertente preventiva especial (pois 
prevenção geral tem inquestionavelmente, bem como e por maioria de 
razão, o Direito penal) constitui um aliado do principal desígnio na prote-
ção do ambiente: a prevenção do dano.”40

Heloísa Oliveira, considera o que “o Direito Administrativo tem uma 
especial vocação para a tutela dos bens ambientais. (...) O Direito do Am-
biente tem-se concretizado principalmente através do Direito Adminis-
trativo e da actuação da Administração Pública tanto pela emissão de 
normas administrativas, como através de actos administrativos e, até 
mesmo, da celebração de contratos.”41  

O Direito Contraordenacional, embora trate-se de ramo autônomo, é, 
em sua essência, Direito Administrativo, e “confere à Administração Pú-
blica um instrumental jurídico mais rápido e flexível às suas necessidades 
na realização das políticas públicas constitucionais de repressão”.42

O Direito Administrativo e o Direito Contraordenacional além de pos-
sibilitarem a tutela de bens jurídicos, podem, ainda, sancionar condutas 
que representam meras desobediências e não necessariamente lesio-
nem e ameacem bens jurídicos. “Neste momento, encontra-se o critério 
qualitativo-quantitativo diferenciador das infrações administrativas das 
penais. Enquanto o Direito Penal só pode servir à tutela bens jurídicos, o 
Direito Administrativo não se vincula a esta tutela de bens na determina-

ção de suas infrações.”43

40  GOMES, Carla Amado, “As Contra-Ordenações Ambientais ..., op. cit., p. 461.

41 OLIVEIRA, Heloísa, “Eficácia e Adequação na Tutela Sancionatória de bens 
ambientais”, Revista de Concorrência & Regulação, ano 2, nº 5 (2011), (p. 206-238), p. 207. 

42  LOBATO, José Danilo Tavares, “Princípio da subsidiariedade ..., op. cit., p. 118.

43  Idem, p. 85.
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Concluímos que o Direito Administrativo possui maior flexibilidade e 
dispõe de melhores e mais meios para proteger o meio ambiente, a uma 
porque é o ramo apropriado para a emissão de normas regulatórias do 
comportamento das pessoas físicas e jurídicas diante de questões am-
bientais, a duas, e aqui incluímos o Direito Contraordenacional, porque 
pode estabelecer as infrações e sanções com maior liberdade, dentro do 
interesse público, principalmente quando sanciona condutas que repre-
sentam desobediência às normas por ela emanadas.

As Contraordenações, sendo um ramo do Direito com forte ligação 
com o Direito Administrativo, e tratando-se de direito sancionatório, é 
um interessante instrumento de motivação indireta de condutas quando 
o objetivo é a preservação das condições ambientais.

Entretanto, as colocações que serão feitas à seguir, demonstram as 
razões que levaram o Direito Penal a fazer parte do sistema de prote-
ção do meio ambiente, e, neste caminho, demonstraremos como a efe-
tividade da sanção foi objeto de grande preocupação pela Comunidade 
Europeia ao estabelecer regras mínimas de proteção do meio ambiente 
através daquele ramo do Direito. E é neste sentido que este estudo dis-
corre sobre a dificuldade em se encontrar efetividade nas sanções exclu-
sivamente pecuniárias quando tratamos de infrações administrativas ou 
contraordenacionais ambientais. 

6. COMUNIDADE EUROPEIA: UMA ANÁLISE LÓGICA DOS FUNDA-
MENTOS DA DIRETIVA 2008/99/CE 

A Comunidade Europeia possui programa extenso e louvável envol-
vendo a problemática ambiental, incluindo diretivas e regulamentos nos 
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mais diversos setores como agricultura, ar, produtos químicos, cidades, 

alterações climáticas, energia, indústria, terra e solos, ambiente costeiro 

e marinho, natureza e biodiversidade, ruído, transporte, lixo e água44. 

No caso, não existe uma diretiva ou regulamento contendo a padro-

nização mínima de sanções ambientais administrativas ou contraorde-

nacionais, mas existe no âmbito criminal, sendo importante a análise da 

proposta e da exposição de motivos desta Diretiva no Estudo de Sanções 

Administrativas e Contraordenacionais Ambientais, o que se faz em es-

forço lógico para atingirmos a conclusão que buscamos neste trabalho.

Em 2007 (Bruxelas, 09/02/2007 – 2007/0022) foi elaborada a propos-

ta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção 

do meio ambiente através do Direito Penal, que estava em discussão des-

de 2001. Transformou-se na Diretiva 2008/99/CE45 do Parlamento Euro-

peu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008.

O motivo por que importa analisar uma diretiva direcionada para a 

proteção do meio ambiente através do Direito Penal são as razões que 

a proposta da diretiva, assim como a sua exposição de motivos nos traz. 

É possível verificar, através dessa análise, a preocupação da Comu-

nidade Europeia com os níveis de eficácia das sanções em termos de 

infração ambiental, sendo que a Diretiva nos traz um importante suporte 

para o estudo da importância da sanção não pecuniária.

44  Cf. em: <https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_pt>, 
última consulta em 06/03/2019.

45 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32008L0099&from=PT>, última consulta em 06/03/2019.
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6.1. A preocupação em garantir um elevado nível de proteção do 
ambiente

A justificação e objetivos da proposta de Diretiva 2008/99/CE do Parla-
mento Europeu e do Conselho dispõe: “por forma a garantir um elevado 
nível de proteção do ambiente, que é um dos objetivos do Tratado da Co-
munidade Europeia – nº 2 do art. 174 – é necessário encontrar uma solução 
para o problema crescente da criminalidade no domínio do ambiente”. 46

Logo à frente continua: 

“A Comunidade e os Estados-Membros adoptaram diversos ac-
tos legislativos com o objectivo de proteger o ambiente. Todavia, 
há vários estudos que demonstram que as sanções actualmen-
te em vigor nos Estados-Membros nem sempre são suficientes 
para a implementação efectiva da política comunitária nesta 
matéria. Não estão em vigor, em todos os Estados-Membros, 
sanções penais para todas as infracções ambientais graves, em-
bora apenas as sanções penais tenham efeitos suficientemente 
dissuasores, por diversas razões (...)”

Segundo a proposta em comento, as razões para a proteção do meio 
ambiente através do Direito Penal seriam: uma maior desaprovação so-
cial; o fato de as sanções administrativas ou outras sanções financeiras 
poderem não serem dissuasoras o suficiente nos casos em que os infra-
tores não disponham de recursos ou, pelo contrário, sejam extremamen-
te poderosos em termos financeiros; os meios de ação e investigação 
criminal serem mais poderosos do que os instrumentos de direito admi-
nistrativo e poderão reforçar a eficácia daqueles procedimentos, assim 
como a garantia adicional de imparcialidade.

46 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:52007PC0051&from=PT>, última consulta em 06/03/2019.
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Para nossos estudos, o ponto que importa é o segundo, qual seja; o 
fato das sanções administrativas ou outras sanções financeiras poderem 
não ser dissuasoras o suficiente nos casos em que os infratores não dis-
ponham de recursos ou, pelo contrário, sejam extremamente poderosos 
em termos financeiros.

A ligação entre a preocupação em garantir um elevado nível de pro-
teção do meio ambiente com a eficácia da sanção é uma máxima, uma 
vez que a sanção é um instrumento de motivação indireta de conduta da 
sociedade e a sua ineficácia pode gerar diminuição dos efeitos positivos 
das políticas ambientais.  

6.2. A preocupação com sanções efetivas, proporcionais e dissuasivas

Na explicação pormenorizada da Proposta, número 3, página 8, quan-
do trata de sanções, o texto dispõe que “as sanções aplicadas em caso de 
infrações ambientais devem ser efetivas, proporcionadas e dissuasoras, 
quer no que respeita a pessoas singulares, quer coletivas”.”

O art. 5º da Diretiva 2008/99/CE47 propriamente dita, tratando das 
sanções, dispõe que “os Estados-Membros tomam as medidas necessá-
rias para assegurar que as infrações referidas nos artigos 3º e 4º sejam 
puníveis com sanções efetivas, proporcionais e dissuasivas.” 

Os trechos apresentados até o momento são importantes para a cons-
trução do raciocínio a que almejamos alcançar, entretanto, é o seguinte 
trecho da Proposta da Diretiva 2008/99/CE que possui extrema relevância 
para o presente trabalho: “sugerem-se sanções alternativas para as pes-

47 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32008L0099&from=PT>, última consulta em 06/03/2019.
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soas singulares e as coletivas. Em muitos casos, este tipo de sanções pode 
ser mais eficaz do que a pena privativa de liberdade ou uma multa, e inclui 
a obrigação de reparar o ambiente, a colocação sob o controlo judiciário, a 
proibição de atividades comerciais ou a publicação de decisões judiciais.”

Do que foi exposto, podemos traçar o seguinte caminho: o número 3 
dos Considerandos da Diretiva 2008/99/CE afirma que os atuais regimes 
de sanções não tem sido suficientes para garantir a observância absoluta 
da legislação sobre proteção do ambiente; o número 5 dos Considerandos 
da Diretiva afirma que para assegurar uma proteção do ambiente efetiva, 
são necessárias sanções mais dissuasivas para punir as atividades prejudi-
ciais para o ambiente; o número 5.3 da Proposta de Diretiva sugere san-
ções alternativas para as pessoas singulares e coletivas, pelo fato de serem, 
em muitos casos, mais eficazes do que a pena privativa de liberdade. 

A Proposta da Diretiva conclui que as sanções denominadas alter-
nativas são, em muitos casos, mais eficazes do que a pena privativa de 
liberdade ou a multa. Não obstante se trate de Diretiva para a proteção 
do meio ambiente através do Direito Penal, buscamos concluir, também 
quando o foco é a Sanção Administrativa e Contraordenacional, que o 
mesmo raciocínio se aplica.

6.3. As sanções alternativas como sugestão de modelo de sanção 
na proposta da Diretiva 2008/99/CE  

A Proposta da Diretiva 2008/99/CE sugere como sanções “a obrigação 
de restaurar o ambiente, a colocação sob controlo judiciário, a proibição 
de atividades comerciais ou a publicação de decisões judiciais”. Estamos 
diante de um indicativo de que seria a chamada sanção alternativa e/ou 
acessória o caminho mais efetivo da finalidade da norma sancionadora 
punitiva, nos dias atuais.
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Também visualizamos um indicativo de que se vivencia um momen-
to da história em que mais que sanção pecuniária, a sanção contra a 
imagem da pessoa, seja física ou jurídica, seja mais prejudicial ou cause 
maior impacto.

Para verificar estas questões, analisamos sistemas sancionatórios/ 
infracionais ambientais administrativos e o sistema contraordenacional 
ambiental português que tutelam interesses ambientais, através de uma 
análise comparada entre o Direito Contraordenacional Ambiental de Por-
tugal, o Direito Administrativo Sancionador Ambiental da Espanha e as 
Sanções Administrativas Ambientais no Brasil.

Passemos à análise comparada de três regimes diversos para que 
possamos avançar no estudo crítico.

7. ANÁLISE COMPARADA E ANALÍTICA DE ORDENAMENTOS JURÍDI-
COS COM SISTEMAS INFRACIONAIS/SANCIONATÓRIOS DISTINTOS 

Depois de analisarmos a Diretiva 2008/99/CE, de suma importância 
para o desenvolvimento do tema, iremos avaliar a legislação infracional e 
sancionatória de três países que possuem regimes distintos. 

O objetivo de analisar regimes distintos é justamente verificar se exis-
te uma tendência para a valorização da sanção alternativa ou acessória.

Com o estudo da Diretiva 2008/99/CE, percebemos que a Comuni-
dade Europeia apresentou esta preocupação e perspectiva em âmbito 
penal, mas que, em nossa avaliação, se aplica perfeitamente na seara 
infracional administrativa e contraordenacional.  

No que toca à previsão constitucional dos meios de sancionar o ilícito 
ambiental, Portugal, pela Constituição de 1976 não o faz, mas a Lei de 
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Bases do Ambiente o faz. A Espanha, em sua Constituição de 1978, art. 
45, 3, prevê sanção penal, administrativa e obrigação de reparar o dano. 
O Brasil, na sua Constituição de 1988, art. 225, §3º, prevê sanção penal, 
administrativa e obrigação de reparar o dano.

7.1. Portugal e as Contraordenações Ambientais 

O Direito Contraordenacional português é um ramo sancionador au-
tônomo do Direito Público48 “situado entre o Direito Administrativo (que 
constituí a matriz do ilícito e de parte do processo de contra-ordenação) 
e o Direito Penal (do qual importa alguns princípios, regras de imputação 
e garantias de defesa)”49.

Como ramo autônomo, apartado do Direito Penal, mas com alguns 
princípios estruturantes deste, em comum50, o Direito Contraordenacio-
nal se ocupa de sancionar sem a carga estigmatizante da criminalização51 
e possui densidade de reprovação - valoração ético-social - maior do que 
a sanção administrativa propriamente dita, já que é um ramo específico 
sancionador do Direito. 

O Regime Geral das Contraordenações se encontra no Decreto-Lei nº 
433/82, de 27 de Outubro52 e reza seu art. 1º que “constitui contraorde-
nação todo o facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal no qual 
se comine uma coima”. A coima, desta feita, é o elemento central da de-

48  DIAS, Augusto Silva, Direito das Contra-ordenações, 1ª ed., reimp., Coimbra: 
Almedina, 2019, p.41. 

49   Ibidem.

50  Idem, p.57.

51  LOBATO, José Danilo Tavares, “Princípio da subsidiariedade ..., op. cit., p.106.

52 Disponível em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.
php?nid=166&tabela=leis&so_miolo=>, última consulta em 27/06/2019.
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finição de contraordenação e pode ser definida como “sanção pecuniária 
não convertível em prisão”53.

A elaboração de uma Lei Quadro de Contraordenações Ambientais, 
Lei 50/2006, de 29 de Agosto – LQCOA54, em Portugal, ocorreu em decor-
rência da necessidade de se criar um quadro sancionatório que refletisse 
as especificidades e realidade própria do Direito do Ambiente, especial-
mente no que toca aos seus princípios.55

As coimas aplicadas nos limites do Regime Geral das Contraordena-
ções se mostravam com pouca aptidão para cumprirem as funções de 
prevenção, principalmente considerando a possibilidade de os grandes 
entes poluidores, as pessoas coletivas, computarem o risco de recebi-
mento de sanção pecuniária com cálculos contabilísticos.56 

A Lei Quadro das Contraordenações Ambientais reza em seu art. 1. 2 
que “constitui contraordenação ambiental todo fato ilícito e censurável 
que preencha um tipo legal correspondente à violação de disposições 
legais e regulamentares relativas ao ambiente que consagrem direitos ou 
imponham deveres, para o qual se comine uma coima.”

É necessário esclarecer que as contraordenações ambientais, assim 
como todas as outras, são puníveis a título de dolo ou negligência, nos ter-

53  MOUTINHO, José Lobo, Direito das Contra-ordenações: ensinar e investigar, 
Lisboa: Universidade Católica Editora, 2008, p.29.

54 Disponível em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.
php?nid=1356&tabela=leis&so_miolo=>, última consulta em 27/06/2019.

55  MOUTINHO, Fernando Guilherme, A Lei-Quadro das Contra-ordenações 
Ambientais: Tutela e princípios de Direito do Ambiente, Porto: Universidade Católica 
Portuguesa/Faculdade de Direito, 2013, (Dissertação de mestrado), p.9, [Consult. 16 jan. 
2019], disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/16804>.

56   Idem, p.10.
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mos do art. 9.1 da Lei 50/2006 e que podem ser consideradas leves, graves 

e muito graves, sendo que os valores das coimas variam conforme o ilícito 

seja cometido por pessoa singular ou coletiva ou seja cometido por meio 

de negligência ou dolo. Existem casos de aumento e diminuição da coima.

Como percebemos, a coima é, também, o elemento central, sanção 

tipo do ilícito contraordenacional ambiental, mas o que visamos demons-

trar neste estudo é que a legislação caminha para uma melhor adequa-

ção das sanções para este ramo específico das contraordenações. 

Observa-se, já na primeira versão da Lei, a preocupação expressa com 

o sentido de prevenção na aplicação da sanção. Nela, o art. 20. 2, explicita 

que “na determinação da sanção aplicável são ainda tomadas em conta a 

conduta anterior e posterior do agente e as exigências de prevenção.”

7.1.1 Análise das sanções: a coima como elemento central das con-

traordenações e as sanções acessórias 

A coima é, historicamente, o elemento central da figura da contra-

ordenação. 

Entretanto, o legislador vem, ao longo das alterações legislativas, tra-

çando um caminho que favorece as sanções acessórias, caminho este 

para o qual o Professor Doutor Vasco Pereira da Silva já tinha alertado 

em seu texto, de leitura obrigatória para este tema, “Breve nota sobre o 

direito sancionatório do ambiente”.57

57  Cf. SILVA, Vasco Pereira da, “Breve nota sobre o direito sancionatório do ambien-
te”, in: Palma, Maria Fernanda; Dias, Augusto Silva; Mendes, Paulo de Sousa (orgs.), Direito 
Sancionatório das autoridades reguladoras, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 271-296.
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O art. 29 da LQCOA determina que “a lei pode, simultaneamente com 
a coima, determinar relativamente às infrações graves e muito graves, a 
aplicação de sanções acessórias.”

Questiona-se a razão da não aplicação de sanções acessórias às infra-
ções leves. O professor doutor Vasco Pereira da Silva o faz em seu artigo 
acima mencionado58, uma vez que poderia ser eficiente para repor a situ-
ação anterior à infração ou mesmo minimizar os efeitos decorrentes do 
ato infracional. Em inúmeros casos, poderia ser afastada a aplicação da 
coima e aplicada apenas as sanções não pecuniárias, a depender do tipo 
da infração, por mostrarem-se mais “adequadas e eficazes para a tutela 
dos bens ambientais do que as clássicas sanções pecuniárias.”59.

No caso, é imprescindível que aqui seja elencado o rol de sanções 
acessórias do art. 30 da LQCOA, para a compreensão das possibilidades 
trazidas pela Lei, que ora seguem: 

“a) a apreensão e perda a favor do Estado dos objetos perten-
centes ao arguido, utilizados ou produzidos quando da infração; 
b) interdição do exercício de profissões ou atividades cujo exer-
cício dependa  de título público ou de autorização ou homolo-
gação de autoridade pública; c) privação do direito a benefícios 
ou subsídios outorgados por entidades ou serviços públicos 
nacionais ou comunitários; d) privação do direito de participar 
em conferências, feiras ou mercados nacionais ou internacionais 
com intuito de transacionar ou dar publicidades aos seu produ-
tos ou às suas atividades; e) privação do direito de participar em 
arrematações ou concursos públicos que tenham por objeto a 
empreitada ou concessão de obras públicas, a aquisição de bens 

58  Idem, p. 289.

59  SILVA, Vasco Pereira da, “Breve nota..., op. cit., p.289.
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e serviços, a concessão de serviços públicos e a atribuição de 
licenças e alvarás; f) o  encerramento de estabelecimento cujo 
funcionamento esteja sujeito a autorização ou licença de autori-
dade administrativa; g) cessação ou suspensão de licenças, alva-
rás, ou autorizações relacionados com o exercício da respectiva 
atividade; h) perda de benefícios fiscais, de benefícios de crédito 
e de linhas de financiamento de crédito de que haja usufruído; i) 
selagem de equipamentos destinados à laboração; j) imposição 
das medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos 
ambientais, à reposição da situação anterior à infração e à mi-
nimização dos efeitos decorrentes da mesma; l) publicidade da 
condenação; m) apreensão de animais.” 

Pelo rol de sanções acessórias, concluímos que a discricionariedade 
da Administração ao escolher a sanção mais adequada em face do fato 
concreto melhor atende aos interesses de proteção ambiental, uma vez 
que a norma determina, inclusive, a imposição de medidas que se mos-
trem mais adequadas à prevenção de danos ambientais.

No caso da publicidade da condenação, ousamos dizer que, nos dias 
atuais, chama a atenção, por atingir a imagem, em um momento da his-
tória que a imagem pessoal, seja da pessoa coletiva ou individual é cru-
cial para seu desenvolvimento próspero. 

Alinhada com a urgência da atuação administrativa em questões am-
bientais, a LQCOA também fez a determinação de medidas cautelares 
no art. 41 “quando se revele necessário para a instrução do processo 
de contraordenação ambiental ou quando estejam em causa a saúde, a 
segurança das pessoas e bens e o ambiente”. 

Observa-se uma conexão entre as medidas cautelares e as sanções 
assessórias, principalmente quando se verifica o inciso “g” do art. 41 que 
impõe medidas que se mostrem adequadas à prevenção de danos am-
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bientais, à reposição da situação anterior à infração e à minimização dos 
efeitos decorrentes da mesma. 

7.1.2. Análise das alterações da Lei Quadro das Contraordenações 
Ambientais promovida pela Lei nº 114/2015 

Muito interessante e digna de nota, por comprovar a tendência de 
valorização das sanções alternativas/acessórias que buscamos demons-
trar, é a alteração promovida pela Lei nº 114/2015, de 28 de Agosto,60 
que acrescentou o artigo 20-A à LQCOA, e que reza o seguinte:

 “1. Na decisão do processo de contraordenação, a autoridade ad-
ministrativa pode suspender total ou parcialmente, a aplicação da 
coima quando se verifiquem as seguintes condições cumulativas: 
a) seja aplicada uma sanção acessória que imponha medidas ade-
quadas à prevenção de danos ambientais, à reposição da situação 
anterior à infração e à minimização dos efeitos decorrentes da 
mesma; b) O cumprimento da sanção acessória seja indispensável 
à eliminação de riscos para a saúde, segurança das pessoas e bens 
ou ambiente. (...) 3. A suspensão pode ficar condicionada ao cum-
primento de certas obrigações, designadamente as consideradas 
necessárias para a regularização de situações ilegais, à reparação 
de danos ou à prevenção de perigos para a saúde, segurança das 
pessoas e bens e ambiente.”

O professor doutor Vasco Pereira da Silva, ao demonstrar o balanço 
entre a proteção do meio ambiente, preferencialmente pela via adminis-
trativa ou penal, especificamente no ponto em que elenca os aspectos 
contra a tutela sancionatória ambiental preferencialmente pela via admi-
nistrativa, atenta para “tendência para a transformação da sanção pecu-

60 Disponível em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid
=2454&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=>, última consulta em 27/06/2019.
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niária num simples “custo” da atividade econômica poluente, que pode 
tornar lucrativo um delito ambiental mediante uma mera operação con-
tabilística de “dever e haver”61, sendo uma das questões que mais chama 
a atenção nesta problemática e que é crucial para o debate da adequa-
ção da sanção ao fim maior do Direito Ambiental, que é a prevenção.

O professor, em seu artigo, lamenta que as medidas alternativas con-
tinuem a surgir no LQCOA como medidas meramente acessórias, só sen-
do aplicáveis simultaneamente com a coima e em relação às infrações 
graves e muito graves, não se aplicando às leves62. 

Esse questionamento é de suma importância quando visamos a me-
lhor eficácia das normas de proteção do meio ambiente, principalmente 
porque as medidas denominadas acessórias são as mais adequadas para 
responderem imediatamente ao problema, e que mais trarão retorno 
para a restauração do “status quo”.

A coima como elemento central da contraordenação faz todo sentido 
quando pensamos no surgimento deste ramo do Direito, em Alemanha, 
relacionado ao setor econômico, mas com o avanço das contraordena-
ções para praticamente todos os ramos da vida em sociedade, natural 
que a coima não seja a melhor medida de sancionamento em inúmeros 
casos, como fica nítido no setor ambiental. 

Embora a coima esteja na origem do instituto da contraordenação63, 
a sua supressão como elemento central não o desconfigura, desde que 
não se cogite em pena privativa de liberdade. 

61  SILVA, Vasco Pereira da, “Breve nota ..., op. cit., p 277.

62  Idem, p.289.

63  DIAS, Augusto Silva, Direito das Contra-ordenações ..., op.cit., p.17.
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7.2. Espanha e o Direito Administrativo Sancionador Ambiental 

O Direito Administrativo Sancionador Espanhol não é um ramo autô-
nomo do Direito, como o Contraordenacional, mas apresenta garantias 
semelhantes, em parte, às do Direito Penal e Processo Penal64,  e apenas 
se aplica aos atos administrativos que sejam consequência do exercício 
da potestade sancionadora, assim como no modelo português, simulta-
neamente reprimindo um comportamento ilegal e restringindo direitos 
do infrator ou lhe imputando novos deveres65.

Não obstante ofereça mais garantias aos cidadãos que outros tipos de 
atuações administrativas66, segue sendo ramo do Direito Administrativo, 
em que a potestade sancionadora se atribui exclusivamente à Adminis-
tração Pública67. 

O conceito de sanção administrativa, no caso, é determinante para 
aplicação deste ramo do Direito Administrativo Espanhol, que, assim como 
as penas, trata-se do exercício do ius puniendi estatal68, e pode ser definida 
como “o castigo imposto pela Administração ou o castigo previsto pelo or-
denamento para ser imposto pela Administração.”69 (tradução livre) 

Diferentemente das contraordenações, não há uma previsão legal 
determinando a pena pecuniária como característica própria do sistema 
sancionador administrativo, ao contrário, embora a multa seja elenca-

64  SOTOMAYOR, Lucía Alarcón, et. al., Derecho Administrativo ..., op. cit., p. 202.

65  SOTOMAYOR, Lucía Alarcón, et. al., Derecho Administrativo ..., op. cit., p. 204.

66  Idem, p. 202.

67  Idem, p.203.

68  Ibidem.

69  Ibidem.
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da como primeira opção de sanção e em algumas infrações seja a única 
opção de sanção, as sanções não pecuniárias já aparecem dentro do rol 
principal de sanções.

Vimos, anteriormente, que no sistema Contraordenacional, o indiví-
duo pode ser punido a título de dolo ou negligência. No Direito Admi-
nistrativo Sancionador Espanhol, o sancionamento dos responsáveis é 
possível para infrações cometidas a título de dolo ou culpa. 

Na Espanha, não existe uma Lei Quadro para as Infrações Administrati-
vas Ambientais como regime geral, como a Lei Quadro das Contraordena-
ções Ambientais de Portugal, ou como o Decreto n° 6.514/2008, brasileiro, 
que dispõe sobre o regime geral das infrações e sanções administrativas ao 
meio ambiente, o que é motivo de críticas para muitos administrativistas, 
como para Alejandro Nieto, em Derecho Administrativo Sancionador.70

No caso do Decreto brasileiro n° 6.514/2008, além do regime ge-
ral, dispõe ele dos tipos infracionais e as respectivas sanções. Como 
bem coloca o professor Vasco Pereira da Silva, a visão de conjunto pro-
porcionada pela codificação garante a congruência tanto para prevenir 
quanto para estatuir.71 

7.2.1. Análise cronológica de normas sancionadoras ambientais.

As Leis que determinam as infrações ambientais em Espanha são es-
parsas e regulamentam, cada qual, os vários vetores ambientais. Exem-
plo disso são as leis que dispõem sobre os resíduos, sobre o patrimônio 
natural e a biodiversidade, sobre a contaminação atmosférica. 

70  NIETO, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, 5ª ed. totalmente re-
formada, reimp. 2018, Madrid: Tecnos, 2012, p.18. 

71  SILVA, Vasco Pereira da, “Breve nota ..., op. cit., p.292.
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Como as leis que determinam sanções decorrentes de infrações am-
bientais são inúmeras, selecionamos três das mais significativas para fa-
zer a análise proposta neste estudo.

Vejamos a Lei de Resíduos e Solos Contaminados (LRSC) – Lei n° 
22/2011, de 28 de Julho, (última atualização publicada em 12/05/2016).72

O art. 46 qualifica as infrações como muito graves, graves ou leves, 
assim como na LQCOA portuguesa e, conforme o art. 47, as sanções po-
dem ser aplicadas de forma acumulada ou alternada. 

As infrações muito graves podem gerar multa, inabilitação para o 
exercício de quaisquer atividades previstas na lei e fechamento temporal 
ou definitivo, total ou parcial, das instalações ou aparato e a revogação 
ou suspensão da autorização. Sendo a infração grave, as penas variam 
entre multa, inabilitação para o exercício de quaisquer atividades pre-
vistas na Lei e revogação ou suspensão da autorização. Sendo a infração 
leve, a multa é a sanção. A Lei também prevê certos casos de apreensão 
de mercadorias, que, entretanto, aparece como sanção acessória. 

O que pode ser observado é que a sanção pecuniária ainda aparece 
como a primeira opção, e como no modelo português, não há previsão 
de sanção alternativa em caso de infrações leves. Entretanto, a lei possi-
bilita a aplicação alternada das sanções, ou seja, a aplicação da multa não 
é obrigatória, salvo no caso das infrações leves, já que não há previsão de 
outro tipo de sanção.

O art. 48 da LRSC aponta que:

72   Disponível em: < https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046>, 
última consulta em 28/06/2019.

Ir para o índice

file:///C:/Users/Rui%20Bastos%20Gon%c3%a7alves/Desktop/../../../../../Downloads/www.stj.gov.br/jurisprudencia


566

“As Administrações Públicas deverão guardar a devida adequa-
ção entre a sanção e o efeito constitutivo da infração, consi-
derando especialmente sua repercussão, sua transcendência 
no que respeita à saúde e segurança das pessoas e do meio 
ambiente ou bens protegidos por esta lei, as circunstâncias do 
responsável, seu grau de intencionalidade, participação e bene-
fício obtido, reincidência, a comissão, ao término de um ano, de 
mais de uma infração da mesma natureza quando declarado por 
decisão definitiva, assim como a irreversibilidade dos danos ou 
deterioração produzida.” (tradução livre)

O artigo mencionado tem o mérito de considerar, para aplicação da 
sanção a “transcendência no que respeita à saúde e segurança das pes-
soas e do meio ambiente”, entretanto, não dispõe literalmente sobre o 
efeito preventivo da sanção, ao contrário da LQCOA, como visto.

Consideramos importante a menção direta ao efeito preventivo da 
sanção, uma vez que o Direito Ambiental, com sua interdisciplinaridade 
e multiplicidade de fontes73, como já dito, tem como um dos princípios 
basilares a prevenção.

A LRSC também elenca medidas cautelares de caráter provisório no 
art. 53, que possam “assegurar a eficácia da solução a ser aplicada e 
evitar a manutenção dos riscos ou danos para a saúde humana e meio 
ambiente”(tradução livre), sendo as seguintes: “medidas de correção, se-
gurança e controle que impeçam a continuidade da produção do dano; 
selagem de aparatos, equipamentos e veículos; fechamento temporal, 
parcial ou total do estabelecimento e suspensão temporal da autorização 
para o exercício da atividade pela empresa”(tradução livre). 

73  SILVA, Vasco Pereira da, Verde, cor de direito: Lições de Direito do Ambiente, 2ª 
reimp., Coimbra: Almedina, 2005, p. 44.
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As medidas cautelares, muitas vezes, coincidem com as sanções di-

versas da multa, e pressupõem resposta imediata contra a ação danosa 

propriamente dita, uma vez que, no quesito proteção ambiental, a inter-

rupção dos efeitos danosos é de grande valia.

Analisemos, agora, a Lei nº 42/2007, de 13 de Dezembro, que trata 

do Patrimônio Natural e da Biodiversidade.74 

O art. 80 trata da tipificação e classificação das infrações, e, também, 

as qualifica como muito graves, graves e leves. 

O art. 81. 1, apresenta o nível das infrações e suas respectivas san-

ções, sendo que todas elas são multas, como as decorrente de infrações 

leves, que variam entre 100 e 3.000 euros; infrações graves, com multas 

entre 3.001 e 200.000 euros; e infrações muito graves, com multas que 

variam entre 200.000 a 2.000.000 de euros, sem prejuízo das comunida-

des autônomas aumentarem o importe máximo.  

O art. 81. 2, dispõe que “na imposição de sanções deve-se guardar a 

devida adequação entre a gravidade do feito constitutivo da infração e a 

sanção aplicadas” (tradução livre), mas como a LRSC, não aborda explici-

tamente o caráter preventivo da sanção. 

O art. 81.5 dispõe acerca da multa coercitiva, diversa da multa san-

cionatória, caso o infrator não proceda à reparação ou indenização nos 

termos da lei, sendo que são independentes e compatíveis com as mul-

tas sancionatórias. 

74 Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-
21490&p=20180721&tn=0>, última consulta em 28/06/2019.
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A Lei que trata do Patrimônio Natural e da Biodiversidade é de 2007, 
mas sua última atualização foi em 21/07/2018, sendo que não ocorre-
ram alterações no sentido de inclusão de um rol de sanções alternativas, 
mantendo como opção de sanção somente as multas.

A próxima a ser analisada é a Lei 34/200775, de 15 de Novembro, que 
diz respeito à Qualidade do Ar e Proteção da Atmosfera. 

Seu art. 30 classifica as infrações em muito graves, graves e leves, sendo 
que o art. 31 dispõe que pode ocorrer a imposição de alguma ou de várias 
das sanções elencadas. Ou seja, pode ocorrer de forma cumulativa ou não.

No caso das infrações muito graves, as sanções elencadas são a “multa, 
que varia entre 200.001 a 2.000.000 de euros; proibição ou fechamento 
definitivo, total ou parcial das atividades e instalações, proibição ou fecha-
mento temporário, total ou parcial das atividades ou instalações por um 
período não inferior a dois anos e nem superior a cinco; selagem de equi-
pamentos, máquinas e produtos, por um período não inferior a dois ano; 
inabilitação para o exercício da atividade por um período não inferior a um 
ano e nem superior a cinco; extinção ou suspensão das autorizações em 
que haja sido estabelecidas condições relativas a contaminação atmosféri-
ca, por um tempo não inferior a dois anos; publicação, através dos meios 
que se considerem oportunos, das sanções impostas, uma vez que tenham 
transitado em via administrativa ou judicial, assim como os nomes, sobre-
nomes ou denominação ou razão social das pessoas físicas ou jurídicas res-
ponsáveis e a índole e natureza das infrações.” (tradução livre)

Sendo a infração qualificada como grave, a previsão é de “multa de 
20.001 a 200.000 euros; proibição ou fechamento temporal, total ou par-

75 Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-
19744&p=20171223&tn=1#a35>, última consulta em 27/09/2019.
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cial das atividades ou instalações por um período máximo de 2 anos; 
inabilitação para o exercício da atividade por um período máximo de um 
ano; selagem temporal de equipamentos, máquinas e produtos por um 
período máximo de dois anos; suspensão das autorizações em que haja 
sido estabelecidas condições relativas à contaminação atmosférica, por 
um tempo máximo de dois anos.” (tradução livre)

Nos casos de infração leve, a sanção é a multa de até 20.000 euros, 
sendo que, em todos os casos, a quantia da multa imposta terá como 
mínimo, o dobro da importância de que se tenha beneficiado o infrator. 

A lei, no art. 32, também dispõe sobre a graduação das sanções, de-
terminando a adequação entre a gravidade do feito e da sanção aplicada, 
incluindo a “moléstia, riscos, ou danos causados em respeito às pessoas, 
ao meio ambiente e demais bens de qualquer  natureza” e “a grave di-
ficuldade, quando não impossibilidade de reparar os danos ocasionados 
na atmosfera.” (tradução livre)

 Um dispositivo importante da lei, que se encontra no art. 32. 
2, é a determinação de que “a proibição, suspenção ou clausura de ati-
vidades ou instalações, se acordará sem prejuízo do pagamento dos sa-
lários ou das indenizações aos trabalhadores e das medidas que possam 
arbitrar-se para sua garantia, de acordo com a normativa laboral que seja 
de aplicação.” (tradução livre)

O art. 35 também dispõe das medidas de caráter preventivo, que 
coincidem com algumas das sanções não pecuniárias, que deverá ser 
precedido de oitiva dos interessados.

Esta Lei é interessante para o presente estudo, uma vez que, clara-
mente, demonstra que as sanções não pecuniárias são as ideais para res-
ponder à infração e aos interesses ambientais, relegando a multa a um 
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aspecto secundário, como se pode ver no art. 36. 2, que dispõe que no 
caso de incumprimento da sanção ou da medida de caráter provisional, 
e mesmo após a requisição de cumprimento por parte da Administração, 
não for efetuado, o órgão competente poderá acordar a imposição de 
multas coercitivas. E, ainda assim, conforme o art. 36.3, na imposição da 
multa coercitiva, que é diversa da multa sancionatória, haverá indicação 
de prazo para cumprimento da obrigação. Ou seja, o que a Administração 
visa é sempre o cumprimento do ato que irá proteger as condições am-
bientais, vez que o pagamento de valor pecuniário, apesar de ser respos-
ta sancionatória da Administração, não possui capacidade imediata de 
conter o ato infracional e suas consequências ambientais. O mesmo art. 
36.3 dispõe que as multas coercitivas são independentes e compatíveis 
com as que se possam impor em razão de sanção. 

Cumpre mencionar que todas as disposições da lei acerca de sanções 
alternativas constam do texto original, de 2007.

Assim sendo, comparando o rol de sanções das leis analisadas, temos 
que, em 2007, ao tempo em que a Lei que trata do Patrimônio Natural e 
da Biodiversidade somente elencou sanções pecuniárias, neste mesmo 
ano, a Lei que trata da Qualidade do Ar e Proteção da Atmosfera trouxe 
um rol extenso de sanções não pecuniárias, privilegiando este tipo de 
sanção, assim como a Lei de Resíduos e Solos Contaminados em 2011. 

Percebemos, pelas leis analisadas que, apesar da multa ainda cons-
tar como a única opção de sanção em uma lei, as outras duas já privile-
giam a sanção não pecuniária, direcionando o arcabouço sancionatório 
para as sanções que tipicamente se adequam melhor aos problemas 
ambientais apresentados. 

Entretanto, em todas as três Leis, a sanção para a infração leve ainda 
é, exclusivamente, a multa. 
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7.3. Brasil e as Sanções Administrativas

O legislador brasileiro efetivou a sistematização dos tipos infracionais 
contra o Meio Ambiente, e é justamente a visão de conjunto que garante 
congruência à norma que o professor Vasco Pereira da Silva chama aten-
ção pela ausência no Direito Contraordenacional Ambiental português76 
e também verificamos esta ausência no Direito Adminstrativo Sanciona-
dor Ambiental Espanhol, como já exposto.

Embora a Lei nº 9.605/9877, que iremos tratar em seguida, seja co-
nhecida como a Lei de Crimes Ambientais, ela também se trata de uma 
Lei Quadro das Sanções Administrativas Ambientais, o que fica ofuscado 
frente à denominação que lhe foi popularmente atribuída.

No caso, ela traz as disposições específicas, inclusive processuais, 
para os tipos penais ambientais, mas também dispõe dos tipos em si, 
diferentemente do que procede quanto às infrações administrativas, 
uma vez que não apresenta o seu catálogo, o que ficou reservado ao 
Decreto-Lei nº 6.514/2008. Entretanto, o Decreto-Lei em comento veio 
justamente fazer o tão importante papel compilatório, já que antes dele 
as infrações ambientais eram elencadas em lei esparsas. 

Importante compreender que não existe um ramo do Direito Público 
Sancionatório no Brasil, como existe em Portugal, de forma que as infrações 
ambientais e seu sancionamento são de atribuição do Direito Administrativo. 

Embora, na Espanha, o Direito Administrativo Sancionador também 
seja ramo do Direito Administrativo, existem aspectos que os diferen-

76  SILVA, Vasco Pereira da, “Breve nota ..., op. cit., p.292.

77  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>, última 
consulta em 01/07/2019.
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ciam, como o fato do processo, na Espanha, ser mais próximo ao Proces-
so Penal e aplicar princípios do Direito Penal, entretanto, iremos analisar 
a sanção ambiental no Brasil e averiguar mais afundo essas diferenças. 

7.3.1. A Lei nº 9.605/98

A Lei nº 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  

Interessante notar que os tipos penais, por disporem, em sua maio-
ria, penas máximas iguais a quatro anos, acabam por prescreverem, indi-
retamente, penas alternativas à prisão. A não ser que se incorra em au-
mento de pena ou agravamento, as sanções possibilitarão a substituição 
pela pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 Código Penal Bra-
sileiro, ressalvada reincidência em crime doloso. Ademais, os arts. 27 e 
28 tratam de crimes ambientais de menor potencial ofensivo78 nos quais 
é possível a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direi-
tos ou multa, além da suspenção condicional do processo para aqueles 
crimes cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a (01) um ano.

O jurista Danilo Tavares Lobato faz severas críticas aos tipos penais 
desta lei, sugerindo, inclusive, a sua revogação total e a criação de um sis-
tema de contraordenações no Brasil, por entender mais adequado. Para 
este autor, o princípio da subsidiariedade e o axioma da ultima ratio do 
Direito Penal impedem a prescrição dos tipos tal como se encontra na lei 
em comento. Ademais, sugere o modelo do Direito Administrativo San-
cionador espanhol e o Contraordenacional português como mais ade-

78  Nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95, consideram-se infrações penais de me-
nor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima 
não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
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quados à proteção do ambiente, entretanto, compreende que o modelo 
português seria o que mais valia traria para o quadro brasileiro.79

7.3.2. Análise das Sanções Administrativas

O capítulo VI da norma em comento apresenta o conceito de infração 
administrativa ambiental e o rol de suas sanções. 

Nos termos do art. 70, “considera-se infração administrativa ambien-
tal toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, pro-
moção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

As infrações administrativas, nos termos do art. 72, são punidas com 
“advertência”, sem prejuízo das demais sanções em vigor; “multa sim-
ples”, que não impedem a aplicação cumulativa das demais sanções e 
pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do ambiente; “multa diária”, sempre que o cometimento 
da infração se prolongar no tempo; “apreensão dos animais, produtos e 
subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, petrechos, equipamentos 
ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração” (este inciso foi 
alterado no Decreto-Lei nº 6.514/2008, pelo Decreto-Lei nº 6.686/2008 
da seguinte forma: “apreensão dos animais, produtos e subprodutos da 
fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, ins-
trumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 
utilizados na infração”) ; “destruição ou inutilização do produto” (remete 
ao art. 25 da lei que determina a doação para entidades beneficentes); 
“suspensão de venda e fabricação do produto”; “embargo de obra ou 

79  Cf.  LOBATO, José Danilo Tavares, “Princípio da subsidiariedade do Direito Penal 
e a adoção de um novo sistema jurídico na tutela ambiental”, Revista de Concorrência e 
Regulação, ano 1, nº 2, Abril-Junho (2010), pp. 81-122.
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atividade (este inciso foi alterado no Decreto-Lei nº 6.514/2008, pelo De-
creto-Lei nº 6.686/2008 da seguinte forma: “embargo de obra ou ativi-
dade e suas respectivas áreas”); demolição de obra”; “suspensão parcial 
ou total de atividades”; sanção “restritiva de direitos”. 

Nos termos do art. 72, § 1º, “se o infrator cometer, simultaneamente, 
duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as san-
ções a elas cominadas”. 

Atente-se para o §4º do art. 72 que dispõe que “a multa simples pode 
ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente”, o que demonstra a tendência que aqui 
estudamos sobre uma sensibilização do legislador quanto à importância 
das sanções não pecuniárias.

Neste mesmo sentido, o §8º do art. 72 apresenta o rol de sanções 
restritivas de direito, que são, igualmente, uma possibilidade de sanção 
a ser aplicada ao ato infracional administrativo contra o meio ambiente.  
Aqui as elencamos para logo percebermos que são as sanções que irão 
influenciar na atividade econômica da pessoa coletiva ou do indivíduo 
gerador do dano: “suspensão de registro, licença ou autorização; cance-
lamento de registro, licença ou autorização; perda ou restrição de incen-
tivos e benefícios fiscais; perda ou suspensão da participação em linhas 
de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; proibição de 
contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos.

Os arts. 14 a 20 do Decreto-Lei nº 6.514/2008, regulam as sanções 
não pecuniárias diversas da advertência, demonstrando que a regula-
mentação das infrações ambientais, no Brasil, avançou para incluí-las no 
rol de sanções principais. Não obstante, as multas, ainda estão presentes 
em todos os tipos infracionais, denotando que ainda seguem como pro-

tagonistas em termos de sancionamento ambiental.
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De grande importância, como já neste estudo exposto, o Decreto-
-Lei nº 6.514/2008 também dispõe de medidas cautelares que, em sua 
maioria coincidem com as sanções não pecuniárias e que, efetivamente, 
buscam estancar o dano e resguardar a recuperação ambiental, além de 
garantir o resultado prático do processo administrativo.

Na linha de raciocínio que traçamos, ainda que as multas sejam re-
vertidas para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos do art. 
73, elas não são o melhor tipo de sanção a ser aplicada em razão de 
cometimento de infrações ambientais, uma vez que o escopo maior do 
Direito Ambiental é a prevenção, de forma que as sanções não pecuniá-
rias possuem uma potencialidade maior no sentido da prevenção geral, 
nos abstraindo da discussão acerca das sanções positivas, já que, neste 
trabalho, nos atemos às sanções punitivas. 

Compreendemos que as sanções alternativas à pecuniária possuem 
maior capacidade de atingir a consciência do infrator quanto às conse-
quências no mundo fático (e não apenas financeiro) do agir em contrário 
às regras de proteção ambientais. As sanções alternativas, além de punir, 
também possuem o aspecto pedagógico mais evidente. 

Ao contrário do que historicamente nos apresenta o sancionamento 
administrativo e contraordenacional, a penalidade pecuniária, na lógica 
da prevenção e do paradigma que rege o Direito Ambiental, deveria ser, 
esta sim, a complementar.   

7.3.3. Análise da alteração do Decreto-Lei nº 6.514/2008 pelo De-
creto-Lei nº 9.179/2017

Temos aqui uma inovação no Decreto-Lei nº 6.514/2008, que incre-
menta o uso da sanção não pecuniária, no que diz respeito à infração 
ambiental, no Brasil. 
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O Decreto-Lei nº 9.179/2017, de 23 de Outubro80, alterou o Decreto-
-Lei nº 6.514/2008 para dispor sobre a conversão de multas, de forma 
que o art. 139 passa a ter a seguinte redação: “fica instituído o Programa 
de Conversão de Multas Ambientais emitidas por órgãos e entidades da 
União integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama.”.

Segundo seu parágrafo único, “a autoridade ambiental federal com-
petente para a apuração da infração poderá converter a multa simples 
em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente, observado o disposto no §4º do art. 72 da Lei 9.605, de 
1998 (Incluído pelo Decreto n. 9.179/2017)”.

É importante transcrever o art. 140 desta lei, inovado pelo Decreto-
-Lei 9.179/2017: 

“art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente, as ações, as ati-
vidades e as obras incluídas em projetos com, no mínimo um 
dos seguintes objetivos: I. recuperação: a) de áreas degradadas 
para conservação da biodiversidade e conservação e melhoria 
da qualidade do meio ambiente; b) de processos ecológicos es-
senciais; c) de vegetação nativa para proteção; d) de áreas de 
recarga de aquíferos; II – proteção e manejo de espécies da flora 
nativa e da fauna silvestre; III – monitoramento da qualidade do 
meio ambiente e desenvolvimento de indicadores ambientais; 
IV. mitigação ou adaptação às mudanças do clima; V. manuten-
ção de espaços públicos que tenham como objetivo a conser-
vação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa 
ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à 
proteção dos recursos hídricos. VI. educação ambiental; VII. Pro-
moção da regularização fundiária de unidades de conservação. 

80 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/
Decreto/D9179.htm>, última consulta em 01/07/2019.
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Muito interessante é o art. 141 que dispõe que “não caberá conver-

são de multa para reparação de danos decorrentes das próprias infra-

ções”, uma vez que já é obrigação do infrator reparar os danos decorren-

tes de sua conduta. Desta forma, o art. 142-A dispõe que:

“O autuado, ao pleitear a conversão de multa, deverá optar: 1. 

pela implementação, por seus meios, de serviços de preserva-

ção, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no 

âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a 

VII do caput. do art. 140; II – pela adesão a projeto previamente 

selecionado pelo órgão federal emissor da multa, na forma es-

tabelecida no art. 140-A, observados os objetivos previstos nos 

incisos I a VII do caput. do art. 140.”

A Lei que traz esta novidade, como vimos é de 2017, ou seja, muito 

recente, o que nos permite avançar em nosso estudo, para concluir que, 

também no ordenamento brasileiro, existe um movimento de valoriza-

ção das sanções alternativas à pecuniária. 

O art. 140, acima descrito, demonstra uma gama de maneiras como o 

infrator pode colaborar com a recuperação do meio ambiente em novos 

projetos ou projetos já iniciados, sem, entretanto, eximi-lo da obrigação 

de reparar o próprio dano causado, nos termos do art. 141.

O  efeito prático que podemos concluir da norma seria, além de ace-

lerar projetos de recuperação e preservação do meio ambiente nos mais 

diversos ecossistemas brasileiros, o aspecto educacional, uma vez que 

há a inserção do infrator em circunstância de colaboração com as boas 

condições ambientais ao invés de, simplesmente, impeli-lo a pagar um 

valor pecuniário para a Administração Pública.   
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8. SANÇÕES NÃO PECUNIÁRIAS COMO MELHORES OPÇÕES NO 
QUESITO POTENCIAL PREVENTIVO

Maria Calvo Charro, ao tratar das sanções administrativas ambientais, 
traz um aspecto importante para o debate do tema ao chamar atenção 
para a preocupação primordial que o Estado deve ter com a prevenção, 
sendo que as medidas sancionatórias devem aparecer como medida final. 
Somente em caso do não funcionamento das medidas preventivas que se 
deve colocar em marcha o aparato repressivo previsto legalmente.81

Segundo Charro, “deverão ter-se em conta aquelas normas preventivas 
que fixem as margens do lícito e do ilícito, para que, a posteriori, possam as 
repressivas descreverem as infrações e marcar os controles e meios positivos e 
prévios para uma conservação do meio ambiente cuja violação outorgue con-
teúdo certo aos injustos ameaçados com sanção. E vice-versa, as normas pre-
ventivas alcançarão a sua perfeição quando sua obrigatoriedade esteja garan-
tida e motivada pela ameaça das correspondentes sanções.” (tradução livre)82

A autora, desta feita, ressalta o caráter preventivo da norma sancio-
nadora ambiental, seja em seu aspecto de prevenção geral, seja no as-
pecto de prevenção especial.83

No contexto, citamos trecho da obra de Maria da Glória Garcia, segundo 
a qual “o sentido do agir humano no novo paradigma ético, (...), abre cami-
nho ao novo paradigma do direito, no qual a prevenção e os deveres de cui-
dado são condicionantes internas do exercício dos direitos de liberdade”.84

81  CHARRO, Maria Calvo, Sanciones medioambientales, Madrid: Marcial Pons, 
1999, p.11.

82  Idem, pp. 11-12.

83  CHARRO, Maria Calvo, Sanciones medioambientales..., op. cit., p.12.

84  GARCIA, Maria da Glória F. P. D, O lugar do Direito na proteção do ambiente, 
reimp., Coimbra: Almedina, 2015, p. 487.
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Miguel Prata Roque já alertava que, os Estados de Direito Democrá-
tico, “em homenagem ao princípio da proporcionalidade – têm vindo a 
consolidar uma estrutura multifacetada de sanções tendentes à garantia 
do cumprimento do bloco de normatividade vigente.”85

As sanções, não se prestando, em sua finalidade, somente à repres-
são, mas igualmente aos efeitos de prevenção geral e prevenção espe-
cial86, são instrumentos utilitários para os fins da efetivação da motivação 
indireta de comportamento das pessoas, no sentido de evitar a ocorrên-
cia de condutas infracionais.

Hassemer expôs acerca das novas tendências sobre as metas das pe-
nas e tratou da Teoria da Prevenção Geral Positiva afirmando a tarefa de 
“desenvolver a confiança do povo nas normas corretas”87, na “construção 
de uma consciência de normas”.88  Ou seja, além do reprimir, “vivenciar 
previamente, tornar realidade aquelas normas que esperamos estejam 
vivas e válidas na sociedade.”89 

A Proposta da Diretiva Europeia 2008/99/CE sugeriu a aplicação de 
sanções alternativas para as pessoas singulares e coletivas por entender 
serem, em muitos casos, mais eficazes do que a pena privativa de liber-
dade ou a multa (mesmo na esfera penal). Esse indicativo é muito impor-
tante para este estudo, pois demonstra que a Comunidade Europeia já 
se ocupou do assunto, através de análise de dados e concluiu pela maior 
efetividade das sanções diversas da pecuniária. 

85  ROQUE, Miguel Prata, “O Direito Sancionatório Público ..., op. cit., p. 108. 

86  Idem, p. 109.

87  HASSEMER, Winfried, “A que metas pode a pena estatal visar?”, Revista Justitia, 
ano 48, vol.134, Abril-Junho (1986), (pp. 26-31), p.30.

88  Ibidem.

89  Idem, p. 31.
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Pela análise que este trabalho se propôs a fazer, observamos, crono-

logicamente, uma tendência, nos três ordenamentos jurídicos aprecia-

dos, de incremento na previsão de sanções alternativas à pecuniária. O 

Brasil, inclusive, com legislação muito recente que incentiva a conver-

são da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade do meio ambiente. 

Na Espanha, percebemos que há um avanço significativo quanto à 

disposição de sanções diversas da pecuniária e bem alinhadas ao pro-

pósito de proteção ambiental, sendo que estas se apresentam dentro 

do próprio elenco de sanções principais, ou seja, não são tratadas como 

sanções alternativas ou acessórias, o que denota também a evolução no 

sentido que propomos este trabalho.

No Direito Contraordenacional Ambiental, essa alteração tem sido 

visível e prestigia o princípio da prevenção, pilar do Direito Ambiental.

A conclusão a que chegamos, com relação ao menos aos três orde-

namentos estudados e levando em consideração a Diretiva Europeia 

2008/99/CE, é pelo entendimento de se tratar da melhor e mais efetiva 

forma de sancionar. 

Com tudo exposto, a sanção não pecuniária tem sido prestigiada e 

com a evolução da legislação ambiental deve perder o título de sanção 

alternativa e/ou acessória para passar a ser tratada, como vimos nos or-

denamentos espanhol e brasileiro, como sanção principal, uma vez que 

se situa dentro de um sistema sancionatório em que se mostra verdadei-

ramente como sanção modelo ou sanção mais adequada. 
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CONCLUSÃO

O Direito Ambiental, na sua multidisciplinariedade, persegue um fim 
maior que é a proteção e manutenção das condições de vida no planeta 
Terra e, para isto, tem no princípio da prevenção o maior aliado para que 
danos ao meio ambiente sejam evitados. 

Neste estudo, tratamos de sanção ambiental, tema um tanto áspero, 
mas ao mesmo tempo instigante, uma vez que a sanção é a resposta do 
Direito ao ato infracional praticado. 

Entretanto, especialmente no Direito do Ambiente, a sanção deve al-
mejar um fim maior, pois nenhuma utilidade dela extrai o meio ambiente 
se não despertar no infrator uma perspectiva de não cometer o ato no-
vamente e uma perspectiva pedagógica de não atuar contra as regras de 
proteção, e ainda, de impeli-lo a evitar a proliferação do dano e restaurar 
as condições ambientais.

Sendo assim, compreendemos que a sanção pecuniária, sendo por 
muito tempo a sanção padrão para as infrações administrativas e contra-
ordenacionais, e, principalmente para estas últimas, não está alinhada 
com os novos ventos da era pós-industrial, que sopraram com ele o Di-
reito Ambiental em todas suas vertentes.

Analisando a Diretiva da Comunidade Europeia n. 2008/99/CE, sua 
exposição de motivos e Proposta de Diretiva, que, apesar de ser relativa à 
proteção ambiental através do direito penal, muito nos esclarece acerca 
do posicionamento da Comunidade sobre eficácia de sanções, encontra-
mos um caminho para sustentar que, em termos de proteção ambiental, 
não se muito contribui com este tipo de sanção.

Seguimos o estudo analisando como ordenamentos jurídicos que 
utilizam sistemas sancionatórios distintos entre si – Portugal, Espanha 
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e Brasil, optaram por sancionar ilícitos administrativos e contraordena-
cionais ambientais, assim como a evolução legislativa, para traçar uma 
linha de desenvolvimento das sanções alternativas e crítica à eficácia da 
sanção pecuniária frente ao escopo do Direito Ambiental. 

Com isso, pudemos estabelecer uma linha evolutiva, demonstrando 
que o ordenamento destes países avançou no sentido da valorização da 
sanção não pecuniária.

Portugal criou mecanismos de cominação das sanções alternativas, 
ainda que não sejam expostas como as sanções principais, mas que per-
mite concluir que o legislador vem aventando essas sanções como ele-
mentos de maior efetividade quando se trata de infrações ambientais. 

A Espanha passou a elencar sanções não pecuniárias no rol de san-
ções principais, demonstrando evolução no sentido que propomos, já 
que a sanção não pecuniária pode ser aplicada, ou não, cumulativa-
mente com a multa.

No Brasil, a legislação que rege a infração ambiental, além de elencar 
as sanções não pecuniárias no rol das principais, ainda criou, recente-
mente, mecanismo para conversão da multa simples em serviços de pre-
servação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente

Concluímos, também, que, no tocante às infrações ambientais, o ca-
minho tem sido direcionado para a valorização, no geral, das sanções 
não pecuniárias, sendo, a elas, dada maior ênfase e maior protagonismo.

Juristas de renome como o Professor Doutor Vasco Pereira da Silva 
já haviam alertado para a necessidade de valorização das sanções não 
pecuniárias quando se trata de infração ambiental e o presente estudo 
indica que, de fato, a legislação, seja da Comunidade Europeia, seja dos 
países que aqui nos propusemos a estudar, caminha neste sentido.

Ir para o índice



583

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

Também compreendemos que a sanção não pecuniária deve deixar o 

posto de sanção alternativa ou sanção acessória, para assumir o papel de 

sanção protagonista destes novos tempos em que a proteção ambiental 

se tornou uma máxima. 

Assim sendo, ao final do estudo confirmamos o entendimento de que 

o modelo de sanção administrativa e contraordenacional por excelência, 

pecuniário, está desalinhado com a realidade e necessidade atuais de 

proteção ambiental, entretanto, no âmbito de nosso estudo, observamos 

evolução no sentido de valorização da sanção não pecuniária, que, ao 

nosso sentir, deve passar a ser protagonista em termos de sanção em 

resposta à infrações ambientais.
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Notas sem fronteiras acerca das  
melhores tecnologias disponíveis  
no regime da prevenção e controlo  
integrado da poluição.

ALASSANA MENDONÇA BALDÉ

1. INTRODUÇÃO GERAL ÀS MTD’S

Neste trabalho pretendemos abordar as problemáticas relacionadas 
com as melhores tecnologias disponíveis. Um dos mais importantes de-
veres que carateriza o direito do ambiente, especialmente no plano das 
relações entre as várias indústrias e a Administração, traduz-se na exi-
gência imposta aos operadores económicos de instalações suscetíveis de 
produzirem efeitos ambientais prejudicais, tendo estes de compatibilizar 
a sua atividade com o benefício do ambiente como bem jurídico, deven-
do os interesses privados submergirem face ao interesse público. Ao 
abrigo deste dever os operadores económicos ficam vinculados a ado-
tarem regularmente inovações tecnológicas, que se traduzam na criação 
de mecanismos e formas mais efetivas de controlo e combate às mais 
diversas formas de poluição. Perante uma sociedade industrializada de 
risco convém chamar a ciência/técnica para auxiliar no controlo dos ris-
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cos e perigos que advêm de uma sociedade industrializada, todavia cabe 
perguntar sobre a legitimidade da ciência e dos técnicos, visto que a sua 
decisão se sobrepõe à da própria “Administração”. Por último tratar-se-á 
do procedimento que busca a melhor tecnologia disponível, a sua vin-
culatividade perante os operadores e por último fazer uma abordagem 
sobre possíveis vicissitudes constitucionais. 

1.1. Referência histórica

A) Em Portugal 

No campo do direito do ambiente, a primeira tentativa de implemen-
tação de instrumentos aptos a lidar com o fenómeno do risco ambiental, 
manifestar-se-ia na lei de bases do ambiente, traduzida em padrões de 
referência e valor limite conforme consta do artigo 27.º, n.º 1 al. f), ou-
trossim consta que se deveria emitir legislação posterior para desenvol-
vimento do assunto (cf. 51.º da antiga LBA). 

Contemplando a jurisprudência nacional, usando como exemplo os 
casos assinalados pela professora CARLA AMADO GOMES, em três ocasi-
ões foi chamado a decidir o Supremo Tribunal Administrativo, a primeira 
dessas três situações ocorreu logo no início do seculo XX, o caso em ques-
tão estava relacionado com um procedimento autorizativo de instalações 
insalubres e perigosas, envolvendo preocupações sobre a saúde pública1. 

O caso remontava à instalação de uma fábrica de preparação de cortiça 
e manufatura de rolha numa zona urbana, no qual se verificava que a licen-
ça incluía a seguinte condição: “ fica a firma industrial obrigada, em todo o 

1  Cf. CARLA AMADO GOMES, Risco e modificações do acto autorizativo concretiza-
dor de deveres da proteção do ambiente, Dissertação de doutoramento, FDUL, 2006.P.492.
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tempo à adoção de qualquer outras disposições materiais ou de funciona-

mento que se reputem necessárias a bem da saúde ou segurança pública2”. 

Outro caso, relacionado com a instalação de uma fábrica de cortimento 

de peles ou coiro situada numa quinta em Benfica, do qual as autoridades de 

saúde impuseram, entre outras, a sujeição do requerente a qualquer modifi-

cação que o tempo e a experiência venham mostrar ser necessários3.   

Por último, um pedido de autorização para instalação de uma bomba de 

gasolina num prédio urbano, em que foi aceite a concessão de licença, des-

de que os tanques e canalizações ficassem convenientemente resguardadas, 

sendo constantemente vigiado o seu perfeito estado de conservação4.

Com estes exemplos pretendemos demonstrar que a falta de previ-

são legal não constitui um óbice sobre a necessidade de modernizações 

no contexto de atividades das indústrias tendo em vista o progresso 

técnico ou científico, em nome da proteção do interesse público como 

a segurança e saúde.

A falta de previsão legal expressa antes da primeira lei de bases supra 

referida não impedia que, a título de cláusulas modais e de forma casuística, 

fosse imposto às atividades com condições perigosas que permitissem pro-

teger o interesse público, como exemplo a saúde e a segurança, a procura 

das melhores soluções deve ser feita com recurso à experiência empírica.  

2  Consulta homologada a 29 de janeiro de 1916, in resoluções do STA, nº 28 
(1916) pp.61 ss.

3  Consulta homologada a 9 de fevereiro de 1918, in resoluções do STA, nº 
30(1918) pp.66 ss.

4  Consulta homologada a 31 de agosto de 1918, in resoluções do STA, nº 30(1918) 
pp.361 ss.
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Já sensivelmente por volta da década de 50 do século XX , assistiu-se 

a uma abertura, a inovação técnica tornou-se mais percetível, passando 

agora a estar consagrada em lei formal. O caso submetido à apreciação 

do STA em 4 de maio de 19625, vem revelar este progresso, o STA valida 

uma decisão administrativa que modificou uma autorização de funciona-

mento de um estabelecimento de armazenamento de pólvora, que im-

punha novas condições de utilização ao seu titular. A validade da decisão 

foi aferida à luz de uma norma regulamentar sobre substâncias explosivas 

que determinava o seguinte: as condições exaradas no alvará podem, no 

futuro, ser nalteradas sempre que, em consequência de um mais perfeito 

conhecimento sobre o comportamento dos explosivos ou qualquer outra 

circunstância, se julgue conveniente para melhor segurança da produção, 

serem impostas novas condições. 

B) Em Espanha

Segundo JOSÉ ESTAVES PARDO, a obrigação de incorporação da téc-

nica como medida corretora da poluição que pode derivar da atividade 

industrial autorizada não é propriamente uma novidade no ordenamen-

to jurídico espanhol, porque já a introdução da técnica nas questões 

ambientais surgiu com o reglamento de actividades molestas insalubre, 

nocivas y peligrosas de 30 deciembre de 1961 (doravante RAMNIP) que 

impõem a adoção de medidas corretoras aos titulares de licenças me-

diante o progresso tecnológico, cabia à administração no momento de 

conceder a licença fazer uma análise de garantia e eficácia dos sistemas 

de correção, sendo este um pressuposto da segurança. 

5  Acórdão do STA de 4 maio de 1962, in col., 1962. Pp.224 ss. 
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Dez anos volvidos, o art. 3, nº2 da Ley 38/1972, de protección del 

ambiente atmosférico, vem pronunciar “la adopción por los titulares de 

los focos emisores de los sistemas o medidas correctoras que, de acuerdo 

com el estado de la técnica, aseguren la reduccion del vertido de conta-

minantes a la atmosfera” (ênfase nosso).

Voltando à RAMNIP, as medidas corretoras que se propõem na solici-

tação da licença no projeto que é apresentado à Administração, que por 

sua vez pode aceitar, rejeitar, ou exigir a introdução de outras medidas 

como condição da autorização da licença. As medidas corretoras em ge-

ral consistem na introdução de determinadas técnicas, a jurisprudência 

espanhola chamada a pronunciar-se sobre as medidas corretoras, enten-

deu que a natureza jurídica destas medidas são uma condição essencial 

para a autorização da licença6.

Sendo assim denota-se um grande dinamismo no que toca às licenças 

que por determinações legais levaram a que os seus titulares ficassem adstri-

tos a introduzir no futuro as inovações que o progresso técnico fizesse surgir, 

de modo a que se alcance um resultado efetivo de redução da poluição7. 

Para concluir, a doutrina8 espanhola explica que o titular da licença 

fica numa situação legal e regulamentar, submetido à regulação da ativi-

6  Cf. Sentencia del Tribunal supremo (STS) españha; 12-II-1994; STS 14-VII-1995.

7   Cf. JOSÉ ESTAVE PARDO,” La adaptacion de las licenças a la mejor tecnologia 
diponible” in Revista de administración pública, nº149, 1999, p.40 ss.

8  MARC TARRÉS VIVES, “Las mejores técnicas disponibles em matéria ambiental: 
formulas para su determinación” in AA. VV., Derecho del medio ambiente y administración 
local « (coord) JOSÉ ESTEVE PARDO,editora  Fundación Democracia y Gobierno Local, 2006, 
p. 345 ss; RAMÓN MARTÍN MATEO, Manual de Derecho Ambiental, 3ª ed, editora Aranzadi, 
Navara 2003, p.115 ss;
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dade que vai sendo definida pela Administração segundo uma caracteri-

zação da licença como ato-regra9.

As medidas incorporadas não foram as mais exatas, nem o foram as 

normas posteriores, devido ao facto da Administração não ser ainda uma 

Administração propriamente técnica, perante uma situação de risco imi-

nente a Administração deve adotar medidas provenientes do progresso 

científico que devem ser postas à disposição do titular da licença, esta 

determinação normativa para adaptação às MTD´s configura - se no or-

denamento espanhol como uma cláusula incorporada na licença que é 

chamada de cláusula técnica, cujo fundamento se baseia na norma que 

impõe adaptações das licenças às MTD´s.

Por fim, referir que a adoção das MTD´s não se coaduna com uma 

administração agressiva que tem como instrumento jurídico as fórmu-

las autoritárias ou uma atuação unilateral (administração de polícia) que 

utiliza somente inspeções e sanções, para melhor proteger o ambien-

te é necessário uma Administração cooperante que instrui e informa os 

operadores, ou seja, uma administração de estado pós-social que “ainda 

assim” presta serviços. 

Em suma, em Espanha a melhor tecnologia entrou por via da RAM-

NIP, como medidas corretoras, e foi-se afirmando com uma condição de 

autorização de licenças, acabando por fixar como cláusula técnica que 

permitiu fazer o fluxo entre o mundo técnico e o direito do ambiente. 

9  Cf. JOSÉ ESTAVE PARDO,” La adaptacion de las licenças a la mejor…” ob., Cit., 
p.40-“ El régimen de la licença se emancipa así del  momento inicial  de su otorgamiento y 
rebasa incluso  el marco del acto-regra”.
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 1.2.  Sociedade de risco

Questão prévia (noção)

A noção do risco no sentido moderno da perspetiva social reporta-se 
aos acidentes de trabalho, mais propriamente à relação entre trabalha-
dor e empregador que se vivia no século XIX.  

O Risco é entendido como um fenómeno social, que o sistema ca-
pitalista em ascensão pretendia dominar através dos seguros de riscos 
profissionais.

A noção do risco está umbilicalmente ligada à ideia da probabilida-
de da ocorrência de um determinado acontecimento e dos danos que 
o mesmo pode causar, levando à sua anexação nos estudos técnicos/
científicos sobre a precaução e mitigação dos riscos10.

Verifica-se deste modo que o risco é um fenómeno característico das 
mudanças sociais e de grande impacto como as alterações climáticas, o 
qual se tem vindo a acentuar numa progressividade negativa desde o 
início da sociedade industrial.  

Este estado de coisas foi definido no sentido moderno por Ulrich Beck 
na sua obra Risikogesellschaft, em 1986, uns meses depois da publicação 
da obra verificou-se o incidente/acidente  de Chernobyl. 

Ulrich Beck tem proposto ao longo dos seus estudos uma visão mais 
cinzenta daquilo que apelidou de Vulcão da civilização11, onde refere que 

10  Cf. JOSÉ MANUEL MENDES, Sociologia do risco: uma breve introdução e algu-
mas lições, Coimbra, Edição Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015, p.15.

11  Cf. ULRICH BECK, Sociedade de risco - rumo a outra modernidade, (trad. Sebas-
tião nascimento), são paulo, Editora34,2010, p.21 ss.
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as consequências do desenvolvimento científico e industrial são um con-
junto de riscos que não podem ser contidas espacialmente ou temporal-
mente, acrescentamos que o resultado do desenvolvimento tecnológico, 
como por exemplo o surgimento dos automóveis que se movem através 
de combustíveis fósseis que contribuem para poluição, com (efeito de es-
tufa) através de emissão de dióxido de carbono (CO2), com consequên-
cias negativas a nível global.  

O risco de desaparecimento dos recursos naturais da biodiversidade 
no planeta terra é uma ameaça que assombra a nossa geração, como 
afirma GRETA THUNBERG intitulada como porta-voz da geração milénio 
que tem relatado a falta de coragem da classe politica de tomar medidas 
efetivas no sentido de solucionar os problemas/riscos que são as altera-
ções climáticas, uma das maiores ameaças do século XXI.

Devido à importância e ao impacto negativo na vida atual das pes-
soas (Ex: ciclone Idai que atingiu Moçambique, concretamente a região 
da Cidade da Beira), levaram a ONU a tomar medidas como é o caso da 
conferência de Cúpula do Clima realizado a 23 de setembro de 2019. 

Na conferência de Cúpula do Clima onde Portugal foi representado 
pelo Presidente da República o prof. MARCELO REBELO DE SOUSA, que 
adotou na sua declaração à imprensa a lógica do bloco de esquerda não 
há planeta B. Por outro lado encontramos políticos que adotam uma 
abordagem que passa ao lado da ciência, veja-se o caso dos E.U.A o 2º 
país que mais contribui para o aquecimento do planeta terra sendo so-
mente ultrapassado pela China, o presidente dos E.U.A Donald J. Trump 
por diversas vezes declarou publicamente a negação das alterações cli-
máticas, tomando medidas como a saída dos E.U.A do acordo de Paris 
de 2015, no qual ficou estabelecido que todos os países signatários se 
comprometiam a reduzir as emissões de gases de estufa a partir de 2020 
abaixo dos 1,5ºC com um teto máximo de 2ºC.

Ir para o índice



596

Perante esta realidade das alterações climáticas, qual é o papel das 
MTD´s?

As MTD´s são a pedra de toque no sistema de prevenção e controlo 
integrado da poluição, são um instrumento que está na linha da frente no 
combate à poluição/alterações climáticas, porque a sociedade de risco 
está ligada às indústrias pesadas que são abrangidas pelo âmbito de apli-
cação do DL-127/2013. Como se sabe estas indústrias desenvolvem ati-
vidades que são bastante poluidoras, estão vinculadas a utilizar as MTD´s 
como forma de mitigar/evitar a poluição do ambiente.

1.3. Direito da União (mdt´s)

A relação da União Europeia com o ambiente não começou de forma, 
diríamos auspiciosa, o tratado de Roma ignorava a proteção ambiental 
como explicam Tiago Antunes & Carla Amado Gomes, inicialmente a 
União Europeia foi pensada relativamente ao seu desenvolvimento na 
vertente de pura integração económica e na necessidade de desenvolvi-
mento industrial e comercial do pós-guerra.

A União Europeia então Comunidade Económica Europeia, não ficou 
indiferente à cimeira de Paris de 1972 e à conferencia de Estocolmo tam-
bém de 1972. Existe um período que os autores descrevem como o perí-
odo do enamoramento12 que durou até 1987, data da entrada em vigor 
do Ato Único europeu e que consagrou a matéria ambiental. 

Através do Ato Único Europeu passou a ver-se um título dedicado à 
política do ambiente no tratado de Roma “então artigos 130R «as exi-

12  Expressão dos autores, CARLA AMADO GOMES & TIAGO ANTUNES, “ o am-
biente no tratado de Lisboa, Uma relação sustentada”, in TIAGO ANTUNES, Pelos caminhos 
jurídicos do ambiente, Lisboa,AAFDL, 2014,p.244.
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gências em matéria de proteção do ambiente devem ser integradas na 

definição e aplicação das demais políticas comunitárias»”. 

De 1987 em diante tem - se renovado os votos13 nas constantes revi-

sões com pequenas alterações.

Atualmente as disposições normativas fulcrais na matéria ambiental 

são os artigos 3.º, n.º 3 do TUE , mais 11.º; 191.º e 193º do TFUE.

Feito este pequeno enquadramento, voltamos às MTD’s.  No quadro 

da política do ambiente da União Europeia, e no sentido de cumprir as 

conclusões das comunicações relativas à estratégia temática sobre a po-

luição atmosférica, a proteção do solo, a prevenção e a reciclagem de 

resíduos, foi publicada a Diretiva n.º 96/61/CE, do Conselho, de 24 de 

setembro de 199614.

As melhores técnicas disponíveis surgiram de forma oficial digamos 

assim, com a diretiva 96/61/CE relativamente à matéria de prevenção e 

controlo integrado da poluição, todavia já havia antecedentes do V pro-

grama de ação comunitária em matéria de meio ambiente (com enfoque 

no desenvolvimento sustentável) de onde a prevenção e controlo inte-

grado da poluição já surgia com alguma relevância como um campo de 

atuação na política comunitária. 

13  Cf. CARLA AMADO GOMES & TIAGO ANTUNES, “o ambiente no tratado de Lis-
boa, Uma relação sustentada”, Ob., Cit.,,p.244.

14  Com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 2003/35/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003, codificada pela Diretiva n.º 
2008/1/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008; e mais recen-
temente foi publicada a Diretiva n.º 2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de novembro de 2010, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados 
da poluição - reformulação).
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A política de prevenção e controlo integrado da poluição vem superar 
o tratamento isolado que dado a diferentes elementos naturais (água, ar e 
solo) passando a haver um tratamento integrado deste diferente elemen-
to natural, este tipo de tratamento integrado surgiu na década de 60 nos 
E.U.A. mais tarde em 1970 o presidente NIXON fez uma declaração presi-
dencial onde ressalvava a importância da sinergia com enfoque na políti-
ca ambiental, tendo sido justamente criada a Environmental Protection 
Agency que tinha como atribuição a execução de programas federais so-
bre o meio ambiente. Isto tudo, para dizer que a Europa não ficou alheia a 
esta nova forma de encarar o problema ambiental, nos anos 80 já haviam 
alguns resquícios desta “nova” forma global de comtemplar o problema, 
por exemplo no âmbito da indústria da fabricação de dióxido de titânio.

 Com a diretiva 61/96/CE que trata da prevenção e controlo integrado 
da poluição, as melhores tecnologias disponíveis constituem neste diplo-
ma a pedra de toque do sistema comunitário (da União Europeia), devido 
à sua intensa relação com os valores limite de emissão (doravante VLE) 
que se estabelece a partir das melhores tecnologias disponíveis, atuando 
como motor desta promoção activa da evolução tecnológica na indústria 
pesada europeia e promovendo o que Alexandra Aragão designou por 
integração tecnológica15.

Esta integração tecnológica proporcionada pela cláusula das MTD´s, e 
contida na legislação relativa à PCIP, fomenta a desejável aproximação en-
tre o sector industrial e o da investigação científica e tecnológica, facilitan-
do a rápida incorporação de tecnologias de ponta na indústria europeia16.

15    Cf. ALEXANDRA ARAGÃO, A PCIP: Alguns aspetos jurídicos – económicos, Revis-
ta CEDOUA, Nº2, 2001, p. 19.

16  Cf.ALEXANDRA ARAGÃO, A PCIP: Alguns aspetos… Ob, Cit, p.19 ss
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1.4.  Breve excursão à doutrina estrangeira  

As cláusulas do progresso científico estão atualmente presentes em 

muitos países europeus por força da transposição do direito comunitá-

rio. Contudo importa referir que se trata de uma importação do mundo 

anglo-saxónico, onde elas apareceram precisamente no âmbito do am-

biente, para responder à necessidade da constante adaptação tecnológi-

ca aos focos poluentes.   

No ordenamento inglês o critério da adoção do best practicable me-

ans (BPM) remonta ao clean air act de 1956 pese embora já ser conheci-

do a figura (só que não constava da lei) como bem observa Tiago Antunes 

onde eles vêm definidos como aqueles meios razoavelmente praticáveis, 

escolhidos tendo em conta as condições locais, as implicações económi-

cas e o estado dos conhecimentos técnicos.

Nos Estados Unidos da América, a sua lei Clean Air Act utiliza, para 

este fim, duas expressões diversas:  Best Available Control Technologie ( 

BACT) que diz respeito à tecnologia que permite a mais elevada redução 

de poluição afastando considerações  de otimizações económicas17 e o 

Best Praticable Controlol Technogie (BPCT) este por seu turno identifica 

de que modo é que a tecnologia consegue uma maior redução  da polui-

ção tendo em conta o contorno técnico e económico.

Na Alemanha esta fórmula remonta ao código geral prussiano, de 

1794, de onde constavam regras relativas a técnicas de construção co-

mummente admitidas, na verdade, tratava-se de uma remissão para o 

que, a respeito, estabeleciam os grémios (associações). Mais tarde, já 

17  No mesmo sentido, veja-se, TIAGO ANTUNES, O Ambiente entre o Direito e a 
técnica, Lisboa, AAFDL,2003,p.74.
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suprimidos os grémios, mantiveram-se referências em textos legais de 
maior relevância, às regras técnicas geralmente reconhecidas18.

Atendendo que a fórmula comunitária tem implícita uma cláusula de 
racionalidade económica que deriva da influência britânica da best avai-
lable technologie, que levou alguma doutrina alemã como FELDHAUS19 a 
questionar mesmo se a introdução do adjectivo disponível  à clausula  do 
stand der tecnik  no ordenamento alemão  não poderá direcionar, quando 
interpretado num determinado sentido, possa de aí uma diminuição  do 
nível  de proteção  no âmbito do procedimento  autorizativo ambiental.

A expressão melhores técnicas (disponíveis) permite uma equivalência 
com o stand der technik, como explica a professora Carla Amado Gomes, 
se a junção do adjetivo disponível fixando ainda a fasquia  da exigibilidade 
no limiar da possibilidade prática, portanto indaga-se que tal possibilidade 
esteja apenas sujeita a pressupostos de acessibilidade  objetiva, ou seja, 
desconsidera-se por completo os recursos económicos do operador/in-
dustrial vincando-se apenas o dever de aquisição das melhores técnicas 
disponíveis, por outro lado, no critério subjetivo, introduz-se um fator de 
consideração económica atendendo aos recursos disponíveis do opera-
dor/industrial ou seja, do custo da aquisição das melhores técnicas. 

De outro modo, ao acrescentar um qualificativo disponível, pergunta-
-se se o legislador teve ou não a intenção de inserir um novo fator de 
ponderação, a saber, o da suportabilidade económica da utilização da 
melhor tecnologia pelo operador concreto. 

18  Cf. TIAGO ANTUNES, O Ambiente entre …, Ob., Cit.,p.75.

19  Cf. G. FELDHAUS, Beste verfϋgbare Techniken und Stand der technick , in 
nvwz,2001,pp.1-7,Apud, CARLA AMADO GOMES, Risco e modificações do acto autorizativo 
concretizador de deveres da proteção do ambiente, Dissertação de doutoramento, FDUL, 
2006.P.494.
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A própria doutrina alemã responde que a stand der technik não inclui 
uma expressa referência ao factor custo, no entanto, tal não implica a sua 
desconsideração. 

Há doutrina que vai mais longe, afirmando mesmo que a stand der 
technik sempre conteve, no limite, uma referência implícita à acessibi-
lidade económica20. 

Para terminar este ponto, perece-nos que o Tribunal Constitucional 
Alemão, na decisão do caso kalkar, acompanhou a doutrina que entende 
que a stand der technik contem de forma implícita o limite da acessibili-
dade económica ao identificar o que é tecnicamente exigível como o que 
é tecnicamente necessário, adequado e conveniente, aderindo à doutri-
na subjetivista de stand der technik que inclui considerações económicas. 

1.5.  Princípios orientadores das MTD’s

Tendo como pano de fundo, a mudança operada no seio da União Eu-
ropeia no que concerne à política ambiental, que no início se fazia numa 
abordagem sectorial21 relativamente aos problemas ambientais ditos de 
primeira geração, todavia esta forma de versar a problemática alterou-se 
devido aos problemas globais (ex: efeito de estufa, chuvas ácidas e o bu-
raco de ozono) que carece de um tratamento a nível global e integrado. 

Neste contexto de tratamento sectorial de problemas ambientais de 
primeira geração, o princípio do poluidor pagador que desde 1987 é en-
tendido como sendo um princípio constitucional do então direito comu-
nitário do ambiente (atualmente Direito da UNIÃO EUROPEIA) ganhou 

20  Cf. G. FELDHAUS, Beste verfϋgbare Techniken…Ob., Cit., pp.4-7.

21  Cf. ALEXANDRA ARAGÃO, A PCIP: Alguns aspetos jurídicos… Ob.,Cit., 2001, p. 18.
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este estatuto com o Ato Único Europeu no seu artigo 130º R, editado ao 

tratado de ROMA, onde também consta os objetivos da política comuni-

tária em relação ao ambiente22. Mas antes da sua consagração oficial no 

Ato Único Europeu este princípio já tinha surgido várias vezes nas reco-

mendações e em programas de ação relativas à matéria ambiental, duas 

décadas antes da sua consagração como um princípio constitucional da 

União Europeia era já um princípio dominante no domínio ambiental.

O princípio do poluidor pagador encerra uma política ambiental de 

mercado23 que tem um carácter eminentemente negativo e reativo, isto 

é, feito o dano, sendo possível deve a situação ser restabelecida tal como 

estava antes do dano causado, não sendo possível restabelecer a situa-

ção, o poluidor fica obrigado a pagar uma multa pelos danos causados, 

este princípio tem como ideia chave a repartição de custo, ou seja, o 

custo de toda a carga ambiental deve ser sempre pago pelo responsável 

que originou a poluição24. 

Outra ideia chave consiste no critério de eficácia económica, onde 

a responsabilidade para a eliminação da poluição se transfere para a 

esfera jurídica do poluidor.

22  Cf. ALEXANDRA ARAGÃO, “ O princípio do poluidor pagador - pedra angular da 
política comunitária do ambiente” in ( Coord.) JOSÉ  RUBENS MORATO LEITE & ANTONIO  
HERMAN BENJAMIN, Série Direito do Ambiental para o Século XXI, vol. I,  Studia Iuridica, nº 
23, 1997, p.12.

23  Este princípio nasceu no quadro da O.C.D.E. aparentemente na recomendação 
C(72) 128 da O.C.D.E, de 26 de maio  de 1972.

24  Aparentemente no mesmo sentido veja-se, VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde cor 
de direito, Lições de direito do ambiente, Coimbra, Edições Almedina, 2005, p. 75; “o prin-
cipio do poluidor-pagador decorre da consideração de que os sujeitos económicos, que são 
benefíciários de uma determinada atividade poluente, devem igualmente ser responsáveis, 
pela via fiscal, no que respeita à compensação dos prejuízos (…)”. 
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Como já referimos, este princípio tem um carácter eminentemen-

te negativo e corretivo ou reativo, que perante o dano ambiental ten-

ta atenuar os efeitos mediante penalizações (ex. coimas) que outrossim 

servem de elemento dissuasor de comportamentos ambientais indese-

jáveis, é perante isto, que a União Europeia tenta moldar a sua política 

ambiental como uma política mais ativa com o compromisso de tentar 

que não se verifiquem danos no ambiente, ou seja, uma política proacti-

va, que alguma doutrina apelida de política que tem como ponto central 

o princípio da ação preventiva.

A questão principal para a proteção do meio ambiente consiste em 

minimizar os impactos negativos, para isso é necessário que o desen-

volvimento tecnológico nos auxilie nas atividades geradores de efeitos 

negativos para o meio ambiente, aqui entram as MTD´S na vertente do 

princípio da prevenção e precaução. 

O princípio de prevenção como a doutrina bem admite é um princípio 

base dominante no panorama do direito do ambiente25, este princípio 

consiste na proteção de bens ambientais de forma prévia aos aconteci-

mentos danosos ou lesivos produzidos pela ação humana, como assinala 

a Profª CARLA AMADO GOMES, num contexto de sociedade tecnoló-

gica e de riscos crescentes para os bens ambientais, a prevenção deve 

25  Cf. CARLA AMADO GOMES, Introdução ao direito do ambiente, Ob., Cit, p.89, “ 
o primeiro dos princípios que escolheríamos como pilar do Direito do ambiente é, natural-
mente, a prevenção (…)”; no mesmo sentido veja-se, VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde cor 
de direito, Lições de direito do ambiente, Ob., Cit., p. 66, “um dos princípios Constitucionais 
fundamentais, que sem ser privativo do Direito do Ambiente, ai assume grande relevância 
e especificidade, é o princípio da prevenção” 
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alargar-se ao risco, ao evento incerto26, mormente no plano da atuação 

autorizativa da Administração, onde a Administração deve fazer um ju-

ízo de prognose sobre a evolução futura do risco naquilo que o profº 

VASCO PEREIRA DA SILVA27 assinalou como sendo a lógica mediatista e 

prospetiva de antecipação de acontecimentos futuros. Este princípio tem 

dignidade constitucional nos termos do artigo 66º, nº2, al. a) “prevenir 

e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de ero-

são”; assim como em termos infraconstitucionais na Lei nº19/2014 no 

seu artigo 3.º que tem como epígrafe, princípios materiais de ambiente 

que dão logo uma indicação de que se trata de um princípio operacional, 

concretamente o art. 3º al. c) da Lei nº 19/2014 ( LBA)28. Antes de se 

avançar mais, cabe indagar se a lei de bases do ambiente é uma lei de 

valor reforçado? Antes da revisão constitucional (1989 e 1997) havia uma 

enorme divergência doutrinária em relação ao assunto29, porque a Cons-

tituição não fornecia um critério muito explícito da noção ou definição do 

conceito de lei de valor reforçado, esta divergência só foi superada com a 

revisão constitucional de 1997, onde a constituição passou a evidenciar 

26  Sobre a problemática da prevenção do risco em domínio de incerteza veja-se, 
o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, da relatora: CRISTINA DOS SANTOS, de 
07-03-2013,p. 22 ss. 

27  Cf. VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde cor de direito, Lições de direito do ambiente, 
Ob., Cit., p.67.

28  Da prevenção e da precaução, que obrigam à adoção de medidas antecipató-
rias com o objetivo de obviar ou minorar, prioritariamente na fonte, os impactos adversos 
no ambiente, com origem natural ou humana, tanto em face de perigos imediatos e con-
cretos como em face de riscos futuros e incertos, da mesma maneira como podem estabe-
lecer, em caso de incerteza científica, que o ónus da prova recaia sobre a parte que alegue 
a ausência de perigos ou riscos;

29  A este propósito veja-se, CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso de Direito Consti-
tucional, tomo I, Coimbra, Coimbra editora, 2008, p. 265 ss.
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um critério operacional das leis de valor reforçado, para o efeito que nos 

interessa veja-se o artigo 112.º, nº3 da CRP que reza assim: “Têm valor 

reforçado, além das leis orgânicas, as leis que carecem de aprovação por 

maioria de dois terços, bem como aquelas que, por força da Constituição, 

sejam pressuposto normativo necessário de outras leis ou que por ou-

tras devam ser respeitadas.” As leis base são sem dúvida um pressuposto 

necessário dos decretos-lei de desenvolvimento30, logo a lei de bases do 

ambiente é uma lei de valor reforçado, porque é um parâmetro de lega-

lidade mormente de decretos-leis de desenvolvimento, veja-se o artigo 

281º, nº1 al.b) da CRP. 

 Fechado estes parênteses no que respeita à força da lei de bases de 

ambiente, volta-se novamente para o cerne da questão de saber como é 

que o princípio de prevenção se relaciona com os MTD´s.

Para principiar, é a própria Diretiva 2010/75/EU, que se nomencla 

como sendo relativa à prevenção e controlo integrado da poluição, de 

ressaltar que só nos considerandos da diretiva em causa que faz várias 

vazes eco da prevenção31, no que toca ao Decreto-Lei 127/ 2013, no 

30  No mesmo sentido veja-se, TIAGO DUARTE, A Lei de bases do ambiente como 
lei de valor reforçado, In AA, VV,( org. CARLA AMADO GOMES & TIAGO ANTUNES) Actas do 
coloquio - A revisão da Lei bases de ambiente,  edição INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICO-
-POLITICAS , 2011,p.63.

31  A titulo de exemplo veja-se, considerando (2) - A fim de prevenir, reduzir e, na 
medida do possível, eliminar a poluição decorrente das actividades industriais, em confor-
midade com o princípio do «poluidor-pagador» e com o princípio da prevenção da polui-
ção, é necessário estabelecer um quadro geral para o controlo das principais actividades 
industriais que dê prioridade a uma intervenção a montante que garanta uma gestão cui-
dadosa dos recursos naturais e que tenha em conta, sempre que necessário, a situação 
económica e as especificidades do local em que a actividade industrial é desenvolvida; 
considerando (5) -afim de assegurar a prevenção e o controlo da poluição, as instalações 
só deverão funcionar se estiverem licenciadas ou, no que respeita a certas instalações e 
actividades que usam solventes orgânicos, se estiverem licenciadas ou registadas.
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seu artigo 7.º, nº1 al. b), e para que não restem dúvidas, refere de for-

ma evidente “Adotar as medidas preventivas adequadas ao combate à 

poluição, designadamente mediante a utilização das MTD”, no mesmo 

seguimento vem o artigo 31.º, nº2 a determinar o seguinte: “A deter-

minação das MTD tem em conta os custos e benefícios que podem re-

sultar de uma ação e os princípios da precaução e da prevenção, (…).”, 

ou seja, o princípio da prevenção é a estrela polar na medida em que 

orienta e determina as MTD´s  como um instrumento preventivo para 

salvaguarda de bens jurídicos ambientais32.

Posto isto, cabe indagar se o princípio da precaução também não será 

orientador das MTD´S?

Mas antes de responder a esta pergunta, é oportuno nesta sede abor-

dar a querela doutrinária33 de saber se o “princípio de precaução” é au-

tónomo do princípio da prevenção, ora, o princípio da precaução come-

çou por ter um “ pedigree filosófico34”, em termos jurídicos obteve pela 

32  Sobre a terminologia bens jurídicos ambientais veja-se, VASCO PEREIRA DA SIL-
VA, Verde cor de direito, Lições de direito do ambiente,Ob.,Cit., p. 65.    

33  Sobre esta divergência veja-se, Cf. VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde cor de direi-
to… Ob., Cit., pp.67 ss; CARLA AMADO GOMES, Introdução ao direito do ambiente, 2ª ed, 
Lisboa, AAFDL, 2014,p.90 ss; PEDRO SAMPAIO MINASSA, A incógnita ambiental do prin-
cípio da precaução, in: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, p. 2 ss; ALEXANDRA ARA-
GÃO, Aplicação nacional do principio da precaução, in: Colóquios 2011-2012, Associação 
dos Magistrados da Jurisdição Administrativa e Fiscal de Portugal,2013,p.159 ss; PATRÍCIA 
CIELO & FLÁVIA SANTOS & LETÍCIA STACCIARINI & VIVIANE SILVA, Uma leitura dos princípios 
da prevenção e da precaução e seus reflexos no direito ambiental, in: Revista CEPPG, nº 
26,2012,pp. 196 ss. 

34  Sobre a explicação do pedigree filosófico ou não, veja-se; ALEXANDRA ARAGÃO, 
princípio da precaução: manual de instruções, In. Revista CEDOUA,nº2, 2008,p.9.”Hans Jo-
nas, na sua obra de 1979, sobre o princípio da responsabilidade, o filósofo alemão consi-
dera a energia nuclear e a clonagem como ameaças à humanidade, das quais decorre uma 
ética do futuro e uma obrigação precaucional transgeracional de evitar catástrofes”.
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primeira vez a sua consagração na Lei Federal Alemã de proteção contra 

emissões de 1974 ( Bundes-immissionsschutzgesetz) de 1974, em 1992 

surge em força na declaração do RIO e em outros diplomas de âmbito 

internacional35, neste quadro internacional, a Europa não fugiu a esta 

realidade, o principio da precaução ganhou dignidade “constitucional”36 

com o tratado de Maastricht, que edifica a União Europeia. 

Para aqueles que defendem o princípio, que colocam como condição 

ou pressuposto para a sua aplicação o seguinte: por um lado temos que 

estar perante riscos graves, para avaliar esse risco grave será necessário 

recorrer a alguns critérios como por ex: a extensão, a frequência, a du-

ração e a (in)reversibilidade37, do outro lado temos que estar diante de 

incertezas significativas quanto aos riscos38, enquanto que na prevenção 

tem-se como desiderato evitar riscos comprovados.

Este princípio tem como campo operacional a inversão do ónus de 

prova, ou seja, quem supostamente está a criar uma situação que se 

35  Tais como: Convenção das Nações Unidas sobre a diversidade biológica; Con-
venção – quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas; nas Convenções de Hel-
sínquia sobre a proteção e a utilização dos cursos de água transfronteiriços e dos lagos 
internacionais e sobre a proteção do ambiente marinho do Mar Báltico.

36  Sobre a existência ou não do direito constitucional europeu veja-se, FRANCISCO 
BALAGUER CALLEJÓN, “Perfis metodológicos do Direito Constitucional Europeu” in AA., VV., 
( Coord., VASCO PEREIRA DA SILVA & FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN) O constituciona-
lismo do séc. XXI na sua dimensão estadual, supranacional e global, Lisboa, Editora: ICJP, 
2015, pp.62 ss

37  Obs: em França acolheu-se somente o critério de irreversibilidade, isto é, para 
aplicação do princípio de precaução o dano tem que ser incerto, grave e irreversível, o 
mesmo suceda na Argentina com a sua ley General del Medio Ambiente artigo 4ª “cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible (…)”.

38  Cf. MARIA JOÃO ESTORNINHO, Direito da Alimentação, Lisboa, AAFDL, 2013,p. 
59.Parece-nos que a autora autonomiza este princípio.
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pode potenciar como danosa, cabe-lhe provar que a situação não se 
configura como danosa para os bens jurídicos ambientais como também 
para as pessoas, assim se pronunciou o TJUE no caso Castro Verde, onde 
ficou decidido que cabia ao Estado Português provar a inexistência de 
alternativa, face à decisão inicial de construir o sublanço da auto-estrada 
A2, de Aljustrel a Castro Verde, o troço que passa dentro da zona de pro-
teção especial de aves selvagens de Castro Verde39-40.  

Todavia há vozes dissonantes na doutrina41 que entendem que é pre-
ferível uma construção ampla do princípio da prevenção onde estaria 
incluído a precaução, parece que é mesmo isso que o professor VASCO 
PEREIRA DA SILVA defende, argumentando que a natureza linguística de 
precaução e prevenção assenta numa identidade de vocábulo, salvo o 
devido respeito pelo professor, as coisas parecem ligeiramente diferen-
tes, destarte, etimologicamente falando o vocábulo precaução é o pro-
duto da conjugação latina do sufixo cautio que revela “cuidado”, por sua 
vez relacionada de forma intrinseca ao verbo cavere que significa estado 
de alerta, com prefixo, outrossim latim, prae, o qual remete a uma po-
sição, antes, à frente; Como explicitou PEDRO MINASSA42, precaução é 
estar num ponto decisório antes da prevenção.

39  Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça (segunda secção) 26 de outubro de 2006, no 
processo C-239/04.

40  Na jurisprudência nacional veja-se, o acórdão do Tribunal central administrativo 
de 7 de Março de 2013,proc. 04613/08, Relatora CRISTINA DOS SANTOS, “Por ausência de 
consagração normativa superior, v.g. na Constituição da República ou na Lei de Bases do 
Ambiente, não é juridicamente admissível a transposição para o contencioso jurisdicional 
da técnica da inversão do ónus de prova própria dos procedimentos da decisão administra-
tiva em quadros de incerteza, defendida pela versão doutrinária mais radical do princípio 
da precaução”.

41  Cf. CARLA AMADO GOMES, Introdução ao direito do ambiente, 2ª ed, Lisboa, 
AAFDL, 2014,p.90.

42  Cf. PEDRO SAMPAIO MINASSA, A incógnita do princípio da precaução, Ob. Cit., p. 3.
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Por outro lado, argumenta-se sobre a dificuldade de descortinar um 

critério unívoco para uma evidente distinção entre o princípio da pre-

venção e da precaução, acrescentado que o conteúdo do princípio da 

precaução é algo incerto43, quanto a isto pensamos que as considerações 

que tecemos supra são inteiramente válidas aqui quanto aos pressupos-

to de aplicação do princípio da precaução que consiste na verificação 

de riscos graves, atendendo a critérios como a extensão, a frequência, 

a duração e a (in)reversibilidade ,verificando-se cumulativamente uma 

situação de incertezas significativas quanto aos riscos, enquanto que na 

prevenção se tem como desiderato evitar riscos comprovados, no que se 

refere ao conteúdo material, pensamos que a inversão de ónus de prova 

demonstra esta dimensão por parte do princípio da precaução.

Por último no plano de técnica legislativa é inegável que a precau-

ção é um dos princípios constitucionais da União Europeia (vide artigo 

191.º,nº2 TFUE)44. Outrossim, na Lei de Bases de Ambiente (vide Lei nº 

19/2014) encontra-se consagrado o princípio da precaução  no artigo 3.º, 

al. c) “Da prevenção e da precaução, que obrigam à adoção de medidas 

antecipatórias com o objetivo de obviar ou minorar, prioritariamente na 

fonte, os impactos adversos no ambiente, com origem natural ou huma-

na, tanto em face de perigos imediatos e concretos como em face de 

43  Cf. VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde cor de direito, Lições de direito do ambiente, 
Ob., Cit.,p.69.

44  “A política da União no domínio do ambiente terá por objetivo atingir um nível 
de proteção

elevado, tendo em conta a diversidade das situações existentes nas diferentes regiões 
da União.

Basear-se-á nos princípios da precaução e da ação preventiva, da correção, priorita-
riamente na fonte,

dos danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador”.
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riscos futuros e incertos, da mesma maneira como podem estabelecer, 

em caso de incerteza científica, que o ónus da prova recaia sobre a parte 

que alegue a ausência de perigos ou riscos”, todavia, parece-nos bem, 

tal como o prof. VASCO PERREIRA DA SILVA, afirmar que são princípios 

verdes, que precisam de alguns aprimoramentos.

Posto isto, cabe concluir no que concerne ao impacto do princípio da 

precaução em relação às MTD’s que na primeira observação é de fácil 

perceção o princípio da precaução que se situa na fronteira entre o Di-

reito e a Ciência/Técnica numa área de interceção recíproca no que toca 

às incertezas, na tentativa de encontrar sempre as melhoras tecnologias, 

sempre com a ideia chave de domínio/controlo de riscos, para isso será 

necessário aquando da aplicação do princípio da precaução ter em conta 

uma avaliação científica, fazer uso das melhores tecnologias disponíveis 

para adotar “ (…) as medidas necessárias destinadas a evitar qualquer 

risco de poluição (…)45. Sendo assim, é difícil afirmar que este princípio 

não orienta as MTD´s. 

O Princípio da colaboração (vide artigo 11.º do CPA) é outro princípio 

que orienta as MTD´s, num Estado Pós-social46 com uma administração 

infraestrutural com desiderato na programação da prossecução futura 

do interesse público47, é exatamente o que acontece, cabe à administra-

ção planear debater as melhores tecnologias disponíveis (evidentemente 

45  Cf. Conjugação do artigo 7.º,nº1 al.b) e g), do Decreto-lei 127/2013.

46  Cf. VASCO PEREIRA DA SILVA, O Direito fundamental ao ambiente como direi-
to subjetivo e como estrutura objetiva da coletividade, Guimarães, Livraria ideal editora, 
2007,p.49. 

47  Cf. MARCELO REBELO DE SOUSA & ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Admi-
nistrativo Geral, tomo I, 5ª ed, reimpressão, Alfragide, 2014,p.48.
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nesta matéria no quadro da União Europeia, ponto composição analítica 

infra) de forma a alcançar o nível mais elevado de proteção do ambiente 

com participação dos representantes do sector da atividade, o que re-

quer colaboração, os operadores ficam vinculados ao VLE que está asso-

ciado às MTD´s que é atualizado de 4 em 4 anos, esta atualização/altera-

ção constitui nos termos do artigo 19.º, nº7 al. a)  do DL. 127/2013 uma 

alteração de exploração, pelo que será necessário atualizar a licença de 

forma a observar as conclusões das MTD´s sobre pena de incumprimen-

to conforme o artigo 10.º do mesmo DL, certamente que é necessário a 

motorização de cumprimento do VLE, pelo que também será imperativo 

a colaboração do particular/operador.

1.6. Composição analítica para obtenção das MTD´s

O dito processo de sevilha48 de onde sairam as especificações relati-

vas às MTD´s, de todos os sectores da atividade industrial que cabem no 

âmbito subjetivo da Diretiva sobre prevenção e controlo integrado da po-

luição49, o centro europeu de prevenção e controlo integrado de poluição 

que agrega o instituto de estudo para a prospetiva tecnológica, este últi-

mo instituto coordena 31 grupos de trabalhos sectoriais que obviamente 

são constituído por experts em cada sector da atividade correspondente.

48  Nos termos do artigo 16º, nº2 da Diretiva 61/96 CE do conselho (mais recente-
mente no artigo 13º da Diretiva 2010/75 UE) cabe à comissão a responsabilidade por orga-
nizar um sistema de informação de onde os Estados – Membros trocam informações com 
desiderato de definir as MTD´s, para esse efeito foi criado o Centro Europeu de prevenção e 
controlo integrado de poluição, um organismo da Comissão Europeia, sediado em Sevilha.

49  No mesmo sentido veja-se, ANTONIO FORTES MARTÍN, “En torno al empleo de 
las mejores técnicas disponibles como vestígio del moderno Derecho administrativo am-
biental” Iustel.com,RGDA,nº14,2006,p. 22.
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Os grupos técnicos de trabalhos (technical workin GROUPS TWG) forma-

dos por uma equipa de especialistas dos Estados-Membros, outrossim  re-

presentantes  de  sectores das atividades afetadas, organizações ambientais 

(ecologistas), associações de consumidores, sindicatos e organizações em-

presarias, estes representantes são responsáveis pelos debates técnicos de 

onde deve sair a informação e dados relevantes  que possibilitem o  rascu-

nho - proposta para os documentos de referência às MTD´s, o passo seguinte 

consiste no foro de intercâmbio de informação, de onde são representados 

os Estados-Membros, as ONG’s e os grupos de trabalhos técnicos, na opinião 

de ANTONIO FORTES MARTÍN este é um momento mais político do que pro-

priamente técnico, os rascunhos/propostas de documento que referenciam 

as MTD´s  são apresentadas por grupos técnicos  de trabalho de onde exis-

te o cenário de rejeição ou aprovação, no caso deste último segue-se para 

aprovação final da Comissão e da sua publicação oficial.

Mas agora indaga-se qual é o conteúdo deste documento de referência 

a MTD´s? Parece-nos que este documento tem perentoriamente um conte-

údo técnico com as chaves para chegar em termos gerais às melhores tec-

nologias disponíveis em cada sector de atividade respetivamente, para mais 

servem de estrela polar para a Administração estabelecer valores limites da 

emissão no momento de emitir as autorizações de licença ambiental.

Contudo estes documentos de referência como a própria comissão já 

teve oportunidade afirmar, não se tratam de normas jurídicas vinculan-

tes50, mais adiante voltaremos a este assunto. 

50  Veja-se comunicado da Comissão de 19.6.2003 COM (2003) 354 final, p. 18 
“os documentos BREF não estabelecem normas juridicamente vinculativas. Limitam-se a 
fornecer informação de referência”.

Ir para o índice



613

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

1.7. Interesse público ambiental 

É de referir que no ordenamento jurídico português não existem dú-
vidas quanto ao reconhecimento do interesse público naquilo que à pro-
teção do ambiente respeita.

Nos termos do art.º 9.º, al. e) da CRP51 a chamada norma de promo-
ção direta, que considera como tarefa fundamental do Estado “defender 
a natureza e o ambiente e preservar os recursos naturais”, sendo assim, 
cabe ao Estado criar condições para a realização do interesse público.

Ademais, no caso de conflito entre o interesse público e os interesses dos 
particulares deve-se ponderar e tentar encontrar uma justa composição dos 
dois interesses, ou seja, a título de exemplo não se pode dar uma suprema-
cia aos interesses económicos em detrimento do interesse ambiental, penso 
que para fazer face a estas duas realidades que são residualmente antagóni-
cas, que as MTD’s vêm tentar na medida do possível conciliar. 

1.8.  O conceito da melhores técnicas disponíveis

 Artigo 31.º (do DL-127/2013)

Melhores técnicas disponíveis e objetivos de qualidade ambiental

1 - As MTD correspondem à fase de desenvolvimento mais avan-
çada e eficaz das atividades e dos respetivos modos de explo-
ração, que demonstre a aptidão prática de técnicas específicas 
para constituírem a base dos VLE e de outras condições de licen-
ciamento, com vista a evitar e, quando tal não seja possível, a 
reduzir as emissões e o impacte no ambiente no seu todo, consi-
derando-se o seguinte: 

51   Artigo 66.º, n.º2 da CRP.
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a)  «Melhores», as técnicas mais eficazes para alcançar um ní-
vel geral elevado de proteção do ambiente no seu todo; 

b)  «Técnicas», o modo como a instalação é projetada, construída, 
conservada, explorada e desativada, bem como as técnicas, 
incluindo tecnologias, utilizadas no processo de produção; 

c)  «Disponíveis», as técnicas desenvolvidas a uma escala que 
possibilite a sua aplicação no contexto do sector económico 
em causa em condições económica e tecnicamente viáveis, 
tendo em conta os custos e os benefícios, quer sejam ou não 
utilizadas ou produzidas a nível nacional, desde que acessí-
veis ao operador em condições razoáveis. 

2 - A determinação das MTD tem em conta os custos e benefícios 
que podem resultar de uma ação e os princípios da precaução 
e da prevenção, bem como os critérios constantes do anexo III 
ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, e ainda os 
seguintes documentos de referência sobre as MTD: 

a)  Os documentos de referência MTD visam as atividades pre-
vistas anexo I e resultam do intercâmbio de informações 
provenientes do Fórum Europeu de especialistas da Comis-
são Europeia, descrevendo, em particular, as técnicas apli-
cadas, os níveis de emissão e de consumo atuais, as técnicas 
consideradas para a determinação das MTD, bem como as 
conclusões MTD e quaisquer técnicas emergentes, tendo es-
pecialmente em conta os critérios referidos no anexo III; e 

b)  As conclusões MTD referem-se a um documento que con-
tém as partes de um documento de referência MTD, em que 
são expostas as conclusões a respeito das MTD, a sua des-
crição, as informações necessárias para avaliar a sua aplica-
bilidade, os valores de emissão associados às melhores téc-
nicas disponíveis, as medidas de monitorização associadas, 
os níveis de consumo associados e, se adequado, medidas 
relevantes de reabilitação do local. 

3 - Se para cumprimento de um objetivo de qualidade ambiental 
forem exigíveis condições mais restritivas do que as previsivel-
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mente obtidas com a utilização das MTD, a licença deve prever 
condições suplementares para atingir o mesmo efeito. 

4 - A APA, I.P., assegura a coordenação nacional dos documentos 
de referência sobre as MTD e o processo de intercâmbio de infor-
mações com as partes interessadas.

JOSÉ EDUARDO FIGUEIREIDO DIAS faz uma apreciação crítica da no-

ção ou conceito das MTD´s do seguinte modo:

A) A noção das MTD´s faz considerações económicas que dá 

azo/ espaço a discricionariedade52.

B) É criticável o raciocínio de custo e benefício que orienta a de-

terminação das MTD´s, devido ao facto de operadores não 

poderem suportar os custos de ponto de vista económico.

Do nosso ponto de vista, estas críticas não colhem, as considerações 

económicas são necessárias como forma de conciliar os vários interesses 

em jogo, de um lado, o interesse público ambiental objetivo, (vide. Supra 

1.7), do outro, a inicitava económica privada (vide. Artigo 61.º, nº1 da CRP), 

o assunto requer uma ponderação ambiental/económica, tendo em conta 

os custos para os operadores económico e os benefícios para o ambiente, 

só assim se respeita o princípio da proporcionalidade, não se pode exigir 

ao operador económico aquilo que não tem meio para cumprir, certo!

 Por outro lado, como se percebe da noção que o legislador deu as 

MTD´s  não é só em sentido stricto sensu, pode ser em sentido amplo as 

técnicas e não envolver propriamente custo na sua adoção exemplo:  A 

52  Cf. JOSÉ EDUARDO FIGUEIREIDO DIAS, A licença ambiental no novo regime da 
PCIP, Revista CEDOUA, nº1, 2001,p. 28.
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técnica dos banhos compactos implica, comparativamente aos processos 

convencionais, quantidades reduzidas de água, na proporção da quanti-

dade de couros e peles em vias de processamento.

1.9.   Operacionalidade da cláusula técnica das MTD´s

Fazendo uma linha do tempo na evolução das cláusulas técnicas pa-
rece-nos que esta se deve às dificuldades que o legislador tem sentido 
face à complexidade da técnica e dinamismo do mesmo, que ultrapassa 
facilmente as normas jurídicas e por outro lado a Administração tem vi-
venciado os mesmo óbices em acompanhar o desenvolvimento tecnoló-
gico, que é algo dinâmico e complexo, e prima facie difícil de regular, e a 
própria administração tem sentido dificuldade em dizer qual é a melhor 
tecnologia, é por isso que a lei não permite a especificação de uma só 
tecnologia, a Administração tem que disponibilizar um rol das MTD´s.

Sendo assim, as obrigações do titular de licença não podem ficar 
determinadas no momento inicial do pedido de licença, evidentemente 
que com o tempo as tecnologias usadas nas instalações se vão degra-
dando, tornando-se obsoletas, daí nasce a necessidade de atualizações.

Como o direito do ambiente tem como objetivo a proteção dos bens 
ambientais, para fazer cumprir tal objetivo têm de ser controladas as 
fontes de poluição, pois é logo daí que nasce a pretensão de controlar 
o processo de desenvolvimento nas instalações autorizadas para impor 
naquelas que carecem das necessárias tecnologias de forma a limitar na 
medida do possível a poluição do meio ambiente, só que devido à com-
plexidade e abundância técnica, tornou-se difícil a sua regulamentação 
normativa, surgindo como uma solução viável as ditas cláusulas técnicas 
que remetem para cada momento ao estado de desenvolvimento tec-
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nológico e do conhecimento científico53, sendo assim as cláusulas técni-

cas tem um propósito óbvio de regular aquilo que parecia não poder ser 

regulado. Com a introdução das cláusulas técnicas evidentemente não 

ficaram resolvidos todos os problemas, porque muitas normas têm um 

conteúdo diverso do seu teor literal, por exemplo a expressão “melhor 

tecnologia disponível” que remete para o mundo da técnica, fica logo 

fora do ordenamento jurídico54, logo as cláusulas técnicas fazem de pon-

te entre o direito e a técnica, o que caracteriza estas claúsulas é a sua 

interação de criar um fluxo e refluxo entre o direito e a técnica55.

As cláusulas técnicas incorporadas nas licenças, dão orientações técnicas 

de conteúdo indeterminado (como a adoção da melhor tecnologia disponí-

vel) que tem que ser posteriormente determinada pelos peritos na matéria. 

1.10.  A relação entre os MTD´s  e  VLE

O emprego das melhor tecnologias disponíveis encontra-se como 

uma possível obrigação do operador conforme o Decreto-lei 127/2013 

art. 7 n.1 al. b) “Adotar as medidas preventivas adequadas ao combate 

à poluição, designadamente mediante a utilização das MTD”, contudo 

vimos supra que os documentos de referência às MTD´s não eram ju-

ridicamente vinculativas, o que nos leva a crer que a norma em causa 

não pretende propriamente estabelecer uma obrigação para o operador, 

53  Cf. JOSÉ ESTAVE PARDO,” La adaptacion de las licenças a la mejor tecnología…
Ob.,Cit.,” , p.43 ss.

54  Cf.JOSÉ ESTAVE PARDO,” La adaptacion de las licenças a la mejor tecnologia…” 
Ob. Cit. p.44 ss.  

55  Cf. JOSÉ ESTAVE PARDO,” La adaptacion de las licenças a la mejor tecnologia…” 
Ob. Cit. p.47ss.  
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mas sim estabelecer um princípio que consiste na utilização da tecnoló-
gia como base da prevenção e redução da poluição56.

Todavia, com a autorização de licença ambiental vão se conceder as 
conditio que disciplinam a exploração da atividade, inclusive uma das 
conditio é referente aos valores limite de emissão (VLE), é justamente 
o cumprimento dos VLE que constitui uma das principiais obrigações do 
titular da licença ambiental, se não vejamos, nos termos do artigo 30º 
nº 4 do DL-127/2013 “ Os VLE definidos nas LA em condições normais de 
funcionamento não devem exceder os valores de emissão associados às 
MTD’s estabelecidas nas suas conclusões, reportados ao mesmo período, 
ou a períodos mais curtos, e às mesmas condições de referência”, ou seja, 
não importa propriamente se o operador utiliza as MTD´s que resultam 
das conclusões relativas, mas sim se o operador está obrigado ao cumpri-
mento dos VLE que constam da licença ambiental, trata-se assim de uma 
obrigação de resultado57. 

No direito das obrigações, as prestações podem ser: de meios, de re-
sultado, e de garantia, esta distinção foi concebida inicialmente na dou-
trina francesa baseando-se num conceptualismo jurídico. 

As obrigações de meios pressupõem uma obrigação de fomentar 
uma atividade com a diligência para conseguir um objetivo, todavia a 
obrigação será cumprida independentemente desse resultado58.

56  No ordenamento Espanhol pronunciou-se no mesmo sentido, ANTONIO 
FORTES MARTÍN, “En torno al empleo de las mejores técnicas disponível como vestígio del 
moderno derecho administrativo ambiental”, Iustel.com.RGDA, Nº14, 2006, 15 “Estamos 
en presencia de un principio informador del derecho administrativo ambiental…”. 

57  No mesmo sentido, veja-se, ANTONIO FORTES MARTÍN, “En torno al empleo de 
las mejores ..”, Iustel.com.RGDA, Nº14, 2006, 16.

58  Neste sentido Cf. PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito das obrigações, 4ª ed, 
Lisboa, AAFDL, 2014, p. 183 ss.
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Por seu lado, na obrigação de resultado, o obrigado está adstrito efeti-
vamente à prossecução do resultado prometido, parece-nos que é o que 
sucede com o operador industrial, com a emissão da Licença Ambiental fica 
o operador adstrito ao cumprimento dos VLE, independentemente da utili-
zação das conclusões das MTD´s, assim como ficou assinalado na DECISÃO 
DE EXECUÇÃO (UE) 2016/902 DA COMISSÃO de 30 de maio de 2016, que 
passo a citar, “As técnicas enumeradas e descritas nas presentes conclusões 
MTD não são vinculativas nem exaustivas. Podem utilizar-se outras técnicas 
que garantam, pelo menos, um nível equivalente de proteção do ambiente”, 
com isso, deve-se assinalar que o VLE e as MDT´s andam de mão dada como 
instrumentos e garantes do mais elevado nível da proteção ambiental. 

1.11. Legitimidade técnica/científica?

Segundo Max Weber existem três tipos de legitimidade59a Tradicio-
nal, a Carismática e a Democrática60, a primeira baseia-se no apelo à 
santidade dos costumes e às tradições imemoriais (ex: patriarcado, o an-
cião – obedeçam-me porque o povo sempre o fez61), quanto à segundo 
baseia-se no magnetismo pessoal de uma figura heróica que está no seu 
estado de graça (ex: profetas, santos, líderes revolucionários, obedece-
-me porque eu posso transformar a tua vida) e por último a democráti-
ca ou racional - legal que se baseia em  regras e estatutos formalmente  
aprovados  e tem na burocracia  o seu arquétipo (obedece-me  porque 
eu sou o teu superior segundo a Lei)62. 

59  Veja-se MAX WEBER, economia e sociedade Fundamentos da sociologia compreen-
siva, (Trad. de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa) vol. 2, editora Unb, São Paulo, p. 189 ss.  

60   Chama - lhe dominação burocrático-legal ou legal racional. 

61  No mesmo sentido veja-se, JORGE MIRANDA, Manual de direito constitucional, 
tomo III, 6ª ed, Coimbra, Coimbra editora, 2010,p. 348.

62  Cf. FRANK PARKIN, Max weber, (trad. Paulo Pedroso), Oeiras, Celta editora, 
1996, pp.58 ss.
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Não nos parece que nenhuma destas formas de legitimidade consiga 
explicar o fenómeno da utilização das normas técnicas e da ciência com 
o propósito de minimizar, ou nas palavras da professora CARLA AMANDO 
GOMES63 domesticar o risco. As decisões de natureza técnica ou científi-

ca e a liberdade intrínseca, ou seja aquilo que é científico, não nos parece 

que se coadune com as regras da democracia.

Parece-nos correto falar numa legitimidade científica (associada ao 

mérito que está intimamente relacionado com o saber técnico-científico) 

ao contrário da legitimidade democrática baseada na eleição, cujos re-

sultados giram em volta de uma questão de convicções pessoais, pode-se 

falar de igual modo numa legitimidade procedimental tendo em conta o 

processo de sevilha que passou a ditar que se obtêm os documentos de 

referência para as melhores tecnologias disponíveis que por sua vez é 

fonte para as conclusões sobre as melhores tecnologias disponíveis. 

Vale a pena então abordar a legitimidade procedimental, segundo 

VASCO PEREIRA DA SILVA64 as conceções mais modernas entendem que o 

procedimento é uma realidade que tem um significado e uma importância 

jurídica própria, que não esta meramente subalternizada à realização do 

direito substantivo, antes vale em si e por si mesmo, na mesma linha o prof. 

refere a necessidade de considerar a multifuncionalidade do procedimen-

to, que releva para a legitimação das decisões administrativas65, para a 

63  Cf. Risco e Modificação… pp. 429-430, apud, PAULO OTERO, Manual de Direito 
Administrativo, vol. I, Reimp.,Coimbra, edições Almedina, 2014,453.

64  Breve cronica de um legislador do procedimento que parece não gostar muito 
do procedimento, pág. 4 ss.

65  Como é sabido as administrações dos Estados-Membros são administrações 
indiretas da União Europeia, Cf. LUÍS FILIPE MOTA ALMEIDA, Nótulas sobre o conceito de 
acto administrativo da União Europeia, Revista E-publica, Vol. 4 nº 3, 2018, p.115.
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composição dos interesses antagónicos, e para proteção jurídica preven-
tiva dos particulares face à administração66, no que toca à legitimação das 

decisões por via do procedimento, tal teve acolhimento no artigo 267.º, 

nº 5 da CRP que constitucionaliza a lei do procedimento administrativo67, 

para mais a própria constituição faz esta ligação68 entre procedimento e o 

ambiente veja-se artigo 66.º, nº2 da CRP. 

Assim sendo, é possível falar-se numa legitimidade técnico-científica 

baseada no mérito e no saber científico, acrescentando-se ainda a legitimi-

dade de procedimento, que nos diz que todo o procedimento (processo de 

Sevilha) é necessário na elaboração das melhores tecnologias disponíveis 

com participação dos representantes de cada sector da atividade que es-

teja em causa, pudendo fazer a tal composição de interesses que legitima 

a decisão que passa em primeiro lugar pela adoção de um documento de 

referencia às MTD´s e em segundo lugar às conclusões das MTD´s. 

1.12. Vinculatividade perante os operadores das MTD´s?

No plano europeu, já sabemos que as MTD´s são elaboradas através 

do dito processo de sevilha, no qual se adota os documentos de referên-

cia das MTD´s, mais ainda na perspetiva europeia cabe fazer uma análise 

cabal em relação aos atos jurídicos da União Europeia, que nos termos 

do art.º 288 do TFUE “ para exercerem as competências da União, as 

66  A este propósito veja-se, VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde cor de direito, Lições 
de direito do ambiente, Coimbra, Edições Almedina, 2005, p. 123 ss.    

67  Cf. VASCO PEREIRA DA SILVA, “Breve crónica de um legislador do procedimento 
que parace não gostar muito do procedimento”, in: AA., VV., Nos 20 anos de CJA, Coord., 
CARLA AMADO GOMES & FILIPE URBANO CALVÃO & JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO DIAS, 
Braga, edição CEJUR,2017,Pp… Ob., Cit., p.373.

68  Cf. VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde cor de direito… Ob., Cit., p. 126.
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instituições adoptam regulamentos, directivas, decisões, recomendações 
e pareceres” os documentos de referência das MTD´s não parecem en-
caixar em nenhum dos atos jurídicos tipificados69, só per si os documen-

tos de referência não são vinculativos perante os operadores jurídicos, 

mas têm a virtude de permitir que a administração e os operadores do 

sector da atividade tomem conhecimento70 do sentido apontado pelas 

MTD´s de forma a melhor assimilá-lo nos respetivos sectores das ativida-

des industriais, sendo por isso necessário o despacho dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas técnicas em causa e do ambiente, só 

que este estado das coisas alterou-se bastante com a diretiva 2010/75/

UE, que veio decisivamente por um ponto final no conceito das MTD´s, 

delimitando totalmente o seu raio de operatividade naquilo que ANTO-

NIO FORTES MARTÍN apelidou da jurisdificação das MTD´s, que não é 

nada menos de que a introdução das conclusões das MTD´s, a Comissão 

Europeia sentiu a necessidade de “normativizar” a aplicação das MTD´s 

através da forma de decisão de execução, isto tudo devido às dificulda-

des apontadas na aplicação prática e de baixa percentagem de autoriza-

ções na UE em função do uso das MTD´s 71.

Posto isso, cabe indagar em que consistem as conclusões das MTD´s? 

A primeira resposta encontra-se na própria diretiva (2010/75/UE) art. 3º, 

nº 12 “ «Conclusões MTD», um documento que contém as partes de um 

69  Sobre a distinção dos atos jurídicos da união tipificados e atípicos veja-se, FAUS-
TO DE QUADROS, Direito da União Europeia, 3ª ed, Coimbra, Edições Almedina, 2015, p. 
463 ss e 503 ss; ANA GUERRA MARTINS, refere mesmo que «as instituições e órgãos da 
União emanam. Outros atos… sem qualquer previsão», Manual de direito da união euro-
peia, 2ª ed, Coimbra, Edições almedina, 2017, pp. 497- 501. 

70  Cf. ANTONIO FORTES MARTÍN, “La revisión del tratamento jurídico de las mejo-
res técnicas disponibles (MTD) ” Actualidad jurídica ambiental, nº80 2018, p.18.

71  No mesmo sentido veja-se, ANTONIO FORTES MARTÍN, “ La revisión del trata-
mento jurídico de las mejores técnicas disponible..” Ob., Cit.,, p.19.
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documento de referência MTD em que são expostas as conclusões a res-

peito das melhores técnicas disponíveis, a sua descrição, as informações 

necessárias para avaliar a sua aplicabilidade, os valores de emissão as-

sociados às melhores técnicas disponíveis, as medidas de monitorização 

associadas, os níveis de consumo associados e, se adequado, medidas re-

levantes de reabilitação do local” de sublinhar desde já que esta resposta 

padece de um vício linguístico, que leva prima facie a pensar que não se 

trata de dois documentos distintos “ Conclusões MTD um documento que 

contém as partes de um documento de referência MTD”, todavia são do-

cumentos diferenciados com uma relação de interdependência, por um 

lado temos um Documento de referência às MTD´s, por outro lado temos 

um Documento referente às Conclusões das MTD´s (novidade).

A própria diretiva 2010/75/UE no seu artigo 13.º, nº7 parece reco-

nhecer que as decisões de execução relativas às conclusões das MTD´s 

devem ser aplicadas como tal, só em caso, digamos, de falta de conclu-

sões relativas às MTD´s é que se procede à aplicação dos documentos de 

referência das MTD´s como sendo conclusões das MTD´s, assim sendo, 

trata-se de duas realidades distintas mas que se confluem.

Visto isso, cabe analisar as conclusões sobre as MTD´s que assumem 

a forma jurídica de decisões de execução que alguma doutrina apelida de 

difícil categorização, tratando-se de tertium genus entre norma e atos72, 

contudo não nos configura como sendo de difícil categorização, se não 

vejamos: nos termos do artigo 291.º, nº2 do TFUE “Quando sejam neces-

sárias condições uniformes de execução dos atos juridicamente vinculati-

72  Veja-se, ANTONIO FORTES MARTÍN, “ La revisión del tratamento jurídico de las 
mejores técnicas disponible..” Ob., Cit.,, p.20.
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vos da União, estes conferirão competências de execução à Comissão…” 

in casu o ato juridicamente vinculante é a Diretiva 2010/75, que no seu 

artigo 13.º, nº5 “São tomadas decisões sobre as conclusões MTD pelo 

procedimento de regulamentação a que se refere o nº 2 do artigo 75º” 

esta norma vem de forma explícita autorizar que a Comissão adote os 

atos de execução que neste caso são as conclusões das MTD´s.

Segundo FAUSTO DE QUADROS, os atos de execução da Comissão po-

dem ser regulamentos de execução, diretivas de execução e decisões de 

execução são atos administrativos73, a doutrina tem feito alguns desenvol-

vimento sobre este conceito de ato administrativo da união, que se defi-

niu como o ato jurídico unilateral praticado por um órgão comunitário no 

exercício da função administrativa e que visa produzir efeitos jurídico numa 

situação individual e concreta74,desta noção extrai-se que o elemento sub-

jetivo ativo é um órgão comunitário, in casu75 a Comissão no exercício da 

sua função administrativa deve executar a diretiva 2010/75/U.E. Como já 

fizemos notar supra, quanto ao elemento subjetivo passivo que o destina-

tário deve ser individual e concreto76, isto é, têm que ser determináveis os 

destinatários do ato de execução e também as situações que se aplicam, 

no nosso caso trata-se da decisão da execução e aplica-se aos sectores de 

atividades, (exemplos: de produções de cloro e polímeros).

73  Cf. FAUSTO DE QUADROS, Direito da União Europeia, 3ª ed, Coimbra, 
Almedina,2015,pp. 460-461.

74  Esta é definição base avançada pela maioria da doutrina portuguesa com pe-
quenas nuances, Cf. LOURENÇO VILHENA DE FREITAS, Direito do procedimento administra-
tivo e formas de atuação da administração, Lisboa, AAFDL,2016,p.422; . LUÍS FILIPE MOTA 
ALMEIDA, Nótulas sobre o conceito de acto administrativo da União, Ob., Cit., pp.1º1 ss..   

75  Veja-se, Decisão  de execução (EU) 2016/902 da Comissão, de 30 de maio de 2016.  

76  Cf. MARCELO REBELO DE SOUSA & ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Admi-
nistrativo Geral, Tomo III, 2ª ed, Reimpressão, Alfragide, D. Quixote, 2009,pp.80-81.
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Quanto ao efeito jurídico há algumas questões, as conclusões MTD 
que se materializam no ato de execução da comissão normalmente em 
Decisões de execução, qual é o seu efeito jurídico?

Como já frisamos supra e, importa repetir que são as próprias deci-
sões de execução (Conclusões de MTD) que dizem que não são vincu-
lativas (vide. Decisão de Execução (UE) 2018/1147 da Comissão de 10 
de agosto de 2018) “As técnicas enumeradas e descritas nas presentes 
conclusões MTD não são vinculativas nem exaustivas. Podem utilizar-
-se outras técnicas que garantam um nível de proteção ambiental pelo 
menos equivalente” portanto, conclui-se pela não vinculatividade das 
conclusões perante os operadores, contudo, as conclusões servem de 
referência para definição de condições da Licenciamento ou, devendo 
a autoridade competente (ex: APA) definir os valores limite de emissão 
tendo em conta as conclusões das MTD’s, logo, conclui-se que não é 
imediatamente vinculativo perante os operadores/industriais, mas sim 
vinculativo de forma mediata para operadores/industriais, através da sua 
observância por autoridade competente na definição do VLE.

Cabe ainda fazer uma apreciação crítica, que consiste na descrimina-
ção que pode resultar das conclusões MTD, como analisamos não são ime-
diatamente vinculativas perante os operadores/industriais, pelo que fica 
ao critério das várias autoridades competentes dos Estados-Membros (em 
Portugal APA) a sua observância (entende-se conclusões MTD) para defi-
nir as condições da licença (fala-se evidentemente em licença ambiental) 
e VLE, que vai variado de caso a caso e de Estado, assim sendo, penso 
que fica frustrado o objetivo de adoção de um ou do ato de execução que 
segundo o artigo 291.º, nº2 do TFUE deve ser adotado pela Comissão “ 
quando sejam necessários condições uniformes de execução (…)”.

De jure condendo pensamos que as conclusões das MTD’s devem ser 
imediatamente vinculativas perante os operadores/industrias alcançan-

do a desejada uniformidade. 
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1.13. Natureza jurídica das MTD´s?

Tendo em conta a sua definição legal, artigo 31.º do DL-127/2013, 

trata-se de um conceito aberto, próprio de direito de ambiente, o qual é 

muito técnico com noções  económicas viáveis que têm que estar sem-

pre presentes, mas também está reservado a um espaço de dúvida, por 

isso, é necessário que se atualize de anos a anos o seu conteúdo, confor-

me o progresso técnico/científico, enfim, têm a natureza jurídica de um 

conceito indeterminado. 

1.14. Vicissitudes constitucionais das MTD´s (despacho/regula-
mento da sua inovação diante da Lei).

Nos termos do art. 112.º, nº5 da CRP “Nenhuma lei pode criar outras 

categorias de actos legislativos ou conferir a actos de outra natureza o 

poder de, com eficácia externa, interpretar, integrar, modificar, suspen-
der ou revogar qualquer dos seus preceitos”.

Atendendo ao artigo 8.º, nº4 do DL-127/2013 de 30 agosto,” As con-

dições padronizadas mencionadas no número anterior são aprovadas por 

despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas técnica em 

causa e do ambiente e são disponibilizadas no balcão único”. Pergunta-se 

se este despacho do Ministro do ambiente não tem carácter inovatório, 

interpretativo, integrativo do conceito das MTD´s?

Não se olvida que os despachos normativos são regulamentos emiti-

dos por um membro do governo no exercício da competência própria77.

77  Cf. MARCELO REBELO DE SOUSA & ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Admi-
nistrativo Geral, Ob., Cit.,,p. 264; PAULO OTERO, Legalidade e Administração Pública, 2ª 
reimpressão, Coimbra, Edições Almedina, p.633. 
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Em relação às questões supramencionadas, CARLA AMADO GOMES78 
tem as suas dúvidas “será difícil não entender que pelo menos a inte-
gram” ao DL- 127/2013, todavia não se extrai nenhuma consequência 
do seu raciocínio 

 J.J. GOMES CANOTILHO e VITAL MORREIRA afirmam “além dos regu-
lamentos interpretativos e motifcativos o nº 5 proíbe expressamente que 
as Leis autorizem regulamentos modificativos suspensivos ou revogató-
rios de si mesma (…) trata-se de um corolário da preeminência e da tipi-
cidade dos actos legislativos”79.Pensamos que prima facie numa leitura 
bastante literal daquilo que é o artigo. 112º, nº5 da CRP, podem ter al-
guma razão no que concerne à integração do despacho ao DL-127/2013.

Todavia como refere PAULO OTERO, qualquer ideia de perfeição da lei 
mostra-se hoje como ultrapassada80, tendo em conta que o Direito do Am-
biente é uma área bastante técnica e dinâmica, não faz sentido que qual-
quer alteração no que concerne às MTD´s seja introduzida por via da Lei.

Por seu turno JORGE MIRANDA refere que o núcleo do artigo 112º foi 
introduzido na primeira revisão constitucional (1982), onde ficou fixado o 
princípio constitucional das formas de lei completa81, “ o art. 112º,nº5 da 

78  Cf. CARLA AMADO GOMES, Introdução ao direito do ambiente, 2ª ed, Lisboa, 
AAFDL, 2014,p.121. 

79  Cf. J.J. GOMES CANOTILHO & VITAL MORREIRA, Constituição da Republica Por-
tuguesa anotada, Vol II, 4ª ed, Coimbra, Coimbra editora,2010.pp.68-69.

80  Cf. PAULO OTERO, Legalidade e Administração Pública, Ob., Cit., , p.158 ss; para mais 
sobre a crise da legalidade estrita, veja-se, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Lições de direito 
administrativo, 5ª ed, Coimbra, imprensa da Universidade Coimbra, 2017,p.52; um dos vários 
fatores que acentua a legalidade estrita “ de standards científicos e técnicos (…) a vários títulos 
e em diversos níveis, adquirem força vinculativa e regulam a atividade administrativa (…)”.

81  Cf. JORGE MIRANDA, Curso de direito constitucional, Lisboa, Universidade cató-
lica editora, 2016,p. 202ss; normalmente a nomenclatura é de princípio de tipicidade das 
formas de lei, veja-se, JOSÉ MELO ALEXANDRINO, Lições de direito constitucional, vol II. 
Reimpressão, Lisboa, AAFDL, 2016,p. 216; CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso de Direito 
Constitucional, tomo I, Coimbra, Coimbra editora, 2008, p. 107.
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CRP, não impede que a Administração, por meio de instruções genéricas ou 
por atos análogos, proceda à interpretação e integração com eficácia inter-
na.” Ainda acrescenta que o artigo em causa não impede que a administra-
ção adote regulamentos que interprete e integre as normais legais que tem 
que executar82, ou seja, JORGE Miranda não faz uma interpretação literal do 
artigo em causa, a Administração pode adaptar os tais regulamentos, obvia-
mente que nada impede a sua sindicalibilidade perante os tribunais. 

ALEXANDRE SOUSA PINEIRO83  no comentário ao artigo 112.º,nº5  da 
CRP faz nota de que o artigo em causa permite a  interpretação  ou in-
tegração da Lei por acto de outra natureza, não sendo  igual faculdade  
estendida à  modificação , suspensão  ou revogação. Pelo que o autor 
conclui através do acordao do TC que os regulamentos meramente exe-
cutivos não estão proibidos pelo 112.º, nº5 , se assim não fosse perderia 
toda a utilidade  o artigo 199.º, nº1 al.c) da CRP.

Da nossa parte, entendemos que não há violação da CRP, na medida 
em que se trata de um regulamento da execucção que visa a limitar a 
concretização do DL-127/2013, logo não esta abarcado pelo âmbito de 
proibição do artigo 112.º, nº5 da CRP.

1.15. BALANÇO E CONCLUSÕES FINAIS:

I. Melhores Tecnologias Disponíveis tem origem anglo-saxónica.

II. No início do séc.XX, havia já alguns indícios de cláusulas que intro-
duziam progressos nas licenças.

82  Cf. JORGE MIRANDA, Curso de direito constitucional, Ob., Cit., p. 202 ss.

83  Cf. Comentário à Constituição Portuguesa, Vol.III, tomo I, (coord. PAULO OTE-
RO), COIMBRA almedina,2008,pp.212-213.
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II. O conceito normativo da Melhores Tecnologias Disponíveis care-
ce de diminuir a sua dependência económica e dar efetividade a 
uma proteção mais elevada do ambiente.

IV. A legitimidade de comissão técnica “ processo de Sevilha” que de-
fine as Melhores Tecnologias Disponíveis parece ser científica e 
procedimental.

V. As Conclusões MTD não são imediatamente vinculativas, e são 
suscetíveis de criar situações de desigualdade entre os operado-
res de Estados Membros, por isso de jure condendo recomenda-
-se a sua vinculatividade imediatamente perante os operadores 
económico/industrias.

VI. Os VLE são vinculativos para os operadores económicos/indus-
trias e constituem uma obrigação de resultado.

VII. Os princípios de prevenção, precaução e cooperação são estrela 
polares na orientação da MTD´s.
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INTRODUÇÃO

A temática ambiental é objeto de ampla discussão na sociedade glo-
bal, sendo a proteção do meio ambiente a defesa do planeta em que 
habitamos, e, consequentemente, da viabilidade de existência das pre-
sentes e futuras gerações; condição sine qua non para a perpetuação da 
espécie humana e demais formas de vida, a justificar seu papel de desta-
que nos mais diversos fóruns ao redor do globo.

O foco da proteção ambiental é preventivo, de atuação anterior à 
ocorrência de dano (ex ante), visando evitá-lo ou, ao menos, mitigá-lo, 
considerando, dentre outras variantes, a inviabilidade, em diversos ca-
sos, de retorno às condições ambientais pretéritas. 

1 Relatório da disciplina de Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente, 
ministrada pelo Professor Doutor Vasco Pereira da Silva, o qual se constitui em requisito 
parcial à obtenção da aprovação na disciplina  - Mestrado Científico.
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Entretanto, é utópico imaginar uma proteção integral que afaste todo e 
qualquer dano ao ambiente2, sendo mister considerar, igualmente, a rele-
vância da responsabilização por danos já verificados (ou em via de o serem 
– dano futuro), visando a proteção e reparação do meio ambiente, a in-
denização das vítimas e a imposição de medidas que busquem influenciar 
o comportamento, individual e geral, no sentido de evitar sua repetição3.

O fenômeno dano ambiental não é novidade, acompanha o planeta des-
de sua gênese, entretanto, a atenção dada à temática sofreu uma verdadeira 
revolução a partir da década de 70 do século XX, com a conscientização da 
finitude dos recursos naturais e da necessidade de preservação ambiental, 
difundida, sobretudo, em razão das consequências nefastas de grandes de-
sastres ambientais ocorridos na denominada “sociedade de risco”4.

Os custos ambientais, sociais e pessoais das ações poluidores vêm 
crescendo exponencialmente, como efeito colateral da modernidade, e o 
dano ambiental vem assumindo o centro das discussões mundiais5, sen-
do levantada a bandeira preservacionista, no sentido da necessidade de 
se evitar, ou, ao menos, mitigar, os danos, na medida do possível, e, uma 
vez constatados, recompor o meio ambiente.

2  Segundo Teresa Ancona Lopez, “o risco zero não existe”, a “única certeza na 
sociedade de risco é a incerteza, pois os riscos não podem ser mensurados”. LOPES, Tere-
za Ancona. Responsabilidade Civil na Sociedade de Risco. LOPEZ, Tereza Ancona. LEMOS, 
Patrícia Faga Iglecias. JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues (coord.). Sociedade de risco e direito 
privado. Desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. p.5.

3  A relevância da responsabilidade civil na preservação e conservação da qualidade 
ambiental é referida, entre outros, por MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil ambien-
tal e a jurisprudência do STJ. Revista de Direito Ambiental, 89 v., jan./mar. 2018. p.221-254.

4  Expressão utilizada por BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da 
segurança perdida. Tradução Marian Toldy e Teresa Toldy. Lisboa: Edições70, 2016. p.29. 

5  Vide BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos e. A responsabilidade civil pelo 
dano ambiental no direito brasileiro e as lições do direito comparado. Brasília/DF: BDJur, 1998. 
Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8632. Acesso em: 13 dez. 18.
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Aflora, assim, a importância da responsabilidade ambiental, que pos-
sui a função de impor medidas preventivas, reparatórias e punitivas aos 
agentes causadores de degradação ao meio ambiente.

Essas medidas implicam elevados valores, sendo que o presente tra-
balho busca problematizar e discutir o custo financeiro da responsabili-
dade civil ambiental na legislação luso-brasileira, sob a ótica do operador 
da atividade econômica.

Uma responsabilidade civil ambiental demasiadamente branda ao 
operador no aspecto financeiro pode representar um desincentivo à pre-
servação ambiental; ao passo que uma muito alargada pode levar a uma 
contenção no avanço social e econômico. 

É preciso encontrar o equilíbrio, buscando este estudo, após a aná-
lise de dois casos práticos, demonstrar que o custo da responsabilidade 
deverá ser diretamente proporcional às dimensões do dano, não sendo 
aconselhável a instituição de limites fixos de responsabilidade, e que o 
caminho mais adequado parece passar pela priorização da responsabi-
lidade do operador, acrescida da exigência da constituição de garantias, 
em especial na forma de seguros e fundos, com a normatização de parâ-
metros para a identificação e valoração do dano, de modo a, de um lado, 
se assegurar a proteção e reparação ambiental, e, de outro lado, evitar a 
imposição de entraves ao desenvolvimento econômico.

1. AUTONOMIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL NO 
BRASIL E PORTUGAL

Atento à necessidade de imprimir uma “nova roupagem” à responsa-
bilidade civil, que a adaptasse às especificidades da prevenção e repara-
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ção do dano ambiental, os ordenamentos jurídicos foram, por volta das 

décadas de 80 e 90 do século passado, evoluindo, paulatinamente, com 

o surgimento de normas voltadas a disciplinar, de forma autonomizada, 

a responsabilidade civil ambiental, com tratamento diferenciado em re-

lação à responsabilidade civil tradicional.

São exemplos desta evolução jurídica a legislação norte-americana, 

com o Comprehensive Evironmental Response, Compensation and Liabili-

ty Act, de 1980, e o Oil Pollution Act, de 1989; a norma alemã, denomina-

da Umwelthaftungsgesetz – UmweltHG, de 1990; além do Environmental 

Protection Act, norma inglesa do mesmo ano6.

Também o ordenamento jurídico brasileiro pode ser apontado como 

um dos pioneiros na normatização da responsabilidade ambiental de for-

ma autonomizada, com a promulgação, em 1981, da Lei n. 6.938, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)7.

Aduzem Morato Leite e Caetano ser “o primeiro diploma legal a tratar do 

meio ambiente como objeto próprio e autônomo” no Direito brasileiro, sen-

do a norma reflexo direto da Conferência de Estocolmo, de 1972, e podendo 

ser apontada, dentre suas virtudes, o fato de ter sistematizado a proteção 

ambiental e implementado a autonomia do Direito do Ambiente8.

6  Conforme SILVA, Vasco Pereira da. Verde Cor de Direito – Lições de Direito do 
Ambiente. 2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2005. p.251.

7  Ao passo que as responsabilidades administrativa e penal por danos ao ambien-
te no ordenamento brasileiro estão regulamentadas na Lei n. 9.605/1998.

8  LEITE, José Rubens Morato. CAETANO, Matheus Almeida. A responsabilidade 
civil por danos ambientais na sociedade de risco: um direito reflexivo frente às gerações 
de problemas ambientas. LOPEZ, Tereza Ancona. LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. JUNIOR, 
Otavio Luiz Rodrigues (coord.). Sociedade de risco e direito privado. Desafios normativos, 
consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. p.280.
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Posteriormente, a Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 1988, foi a primeira carta constitucional brasileira a dis-
por um capítulo especial à tutela do meio ambiente, garantindo o direito 
subjetivo ao meio ambiente equilibrado e o fundamento constitucional 
para a responsabilidade civil ambiental9, recepcionando a legislação de 
1981 e potencializando seus efeitos, a partir da introdução do denomi-
nado Estado de Direito Ambiental.

Segundo Mirra, a responsabilidade civil ambiental no Brasil “constitui 
um microssistema dentro do sistema geral da responsabilidade civil, com 
seus próprios princípios e suas próprias regras”, tendo as regras gerais de 
Direito Civil e Administrativo aplicação residual, no que não conflitarem 
com o regime especial ambiental10.

Em Portugal, o Decreto Lei (DL) 147/2008 estabelece o regime ju-
rídico da responsabilidade por danos ao ambiente, transpondo para a 
ordem jurídica interna a Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, que versa o regime relativo à responsabilidade ambiental 
aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com base no 
princípio do poluidor-pagador.

A proteção ambiental foi introduzida na Constituição da República 
Portuguesa de 1976 como tarefa fundamental do Estado11 e direito de 
todos12, ou seja, nas dimensões objetiva e subjetiva. A primeira Lei de 
Bases do Ambiente foi promulgada em 1987 (Lei n. 11/87), e dispunha, 

9  Art. 225 da CR/88.

10  Regras estas dispostas no art. 225, §3º, da CR/1988 e no art. 14, §1º, da Lei n. 
6.938/1981. Vide MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil ambiental e a jurispru-
dência do STJ. Revista de Direito Ambiental, 89 v., jan./mar. 2018. p.221-254. 

11  Art. 9º, alíneas “d” e “e”, da Constituição da República Portuguesa de 1976.

12  Art. 66, n. 1, da Constituição da República Portuguesa de 1976.
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em seu art. 41, sobre responsabilidade ambiental, tendo sido posterior-
mente substituída pela Lei n. 19/2014. Entretanto, pode-se dizer que, até 
a instituição do DL 147/2008, não existia, em Portugal, um tratamento 
normativo específico e autonomizado, que centralizasse a responsabili-
zação pelo dano ao ambiente. O tratamento era realizado de forma frag-
mentada, com regras distintas para a responsabilidade da Administração 
e dos particulares, e a utilização de institutos diversos, como a Lei de 
Bases do Ambiente, a Lei de Ação Popular e o Código Civil13. Ademais, o 
dano era considerado na perspectiva pessoal e patrimonial, ou seja, os 
danos sofridos pela pessoa em razão de uma contaminação do ambiente, 
recebendo o ambiente apenas um tratamento reflexo ou por ricochete, a 
depender da decisão do caso concreto14. 

Esses instrumentos normativos vêm alterar o paradigma da responsa-
bilidade ambiental, protegendo os componentes ambientais naturais por si 
mesmos, invertendo a realidade anterior, de proteção ambiental por rico-
chete, para uma nova realidade, de proteção focada no meio ambiente, que 
não deixa de considerar os efeitos reflexos nas pessoas e no patrimônio.

13  Segundo Vasco Pereira da Silva, até a entrada em vigor do DL 147/2008, “a 
responsabilidade civil ambiental, entre nós, podia ser caracterizada pela “falta de <<uni-
dade>>”, dando origem “a uma situação de verdadeira <<manta de retalhos>> de soluções 
jurídicas, a uma espécie de <<labirinto>> jurídico, que faria as delícias do escritor Jorge Luís 
Borges”.” SILVA, Vasco Pereira da. Ventos de Mudança no Direito do Ambiente - A responsa-
bilidade civil ambiental. GOMES, Carla Amado. ANTUNES, Tiago (org.). O que há de novo no 
Direito do Ambiente? Actas das Jornadas de Direito do Ambiente – Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa (15 de outubro de 2008). Lisboa: AAFDL, 2009. p.12.

Conforme Tiago Antunes, anteriormente ao DL 147/2008, Portugal não possuía um 
regime “estruturado e uniforme de responsabilização por danos causados ao ambiente, 
sendo esta matéria regulada por um conjunto de normas dispersas, mal articuladas e lacu-
nares, cuja revisão era amplamente reclamada”. ANTUNES, Tiago. Da natureza jurídica da 
responsabilidade ambiental. Atas do colóquio a responsabilidade civil por dano ambiental. 
Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas: Associação Portuguesa para o Direito do Am-
biente: Instituto Lusíada para o Direito do Ambiente, 2009. p.121.

14  Neste sentido versa GOMES, Carla Amado. A responsabilidade civil por dano 
ecológico: reflexões preliminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 
de julho. Textos Dispersos de Direito do Ambiente. III v. Lisboa: AAFDL, 2010. p.11-53.
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Cumpre observar que se trata de normas especiais, a regular a res-

ponsabilidade civil ambiental com base no princípio da especialidade15, 

sem derrogação das normas gerais, presentes do Código Civil, que per-

manecem em vigor e poderão ser aplicadas em eventuais lacunas da 

legislação específica.

Analisaremos, no presente trabalho, os custos financeiros da respon-

sabilidade ambiental impostos ao operador nos ordenamentos brasileiro e 

português, tendo como paradigma sua aplicação em dois casos concretos.

2. OS CASOS BORBA E SAMARCO

Para contextualizar o problema investigado no presente relatório 

diante de situações reais, buscando unir a investigação teórica à reali-

dade empírica da responsabilidade ambiental, analisaremos um caso de 

dano ambiental ocorrido em Portugal e outro no Brasil.

O caso Borba ocorreu em 19 de novembro de 2018, quando o ta-

lude de uma pedreira localizada no distrito de Évora, no Alentejo, em 

Portugal, se rompeu, provocando o deslizamento de grande quantidade 

de rochas, blocos de mármore e terra, levando consigo parte da Estra-

da Municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa. O acidente provocou cinco 

mortes, sendo duas vítimas trabalhadores de uma empresa que realizava 

a extração de mármore na pedreira, e outras três passageiros de veículos 

15  Tiago Antunes faz referência ao princípio da especialidade invocando o preceito 
“lex specialis derogat generali”. ANTUNES, Tiago. Da natureza jurídica da responsabilidade 
ambiental. Atas do colóquio a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas: Associação Portuguesa para o Direito do Ambiente: Instituto 
Lusíada para o Direito do Ambiente, 2009. p.123.
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que transitavam pela estrada lateral ao empreendimento no momento 
do deslizamento e foram arremessadas para dentro do lago da pedreira. 

O caso Samarco, por sua vez, ocorreu em 05 de novembro de 2015, 
quando uma barragem de contenção de resíduos de mineração de fer-
ro da empresa Samarco se rompeu, na cidade de Mariana, Estado de 
Minas Gerais, no interior do Brasil, liberando de uma só vez mais de 50 
milhões de metros cúbicos de resíduos, provocando a morte de 19 pes-
soas, dentre trabalhadores da mineradora e moradores de comunidades 
próximas, e danificando o meio ambiente da quase integridade da bacia 
do rio Doce, tendo os sedimentos percorrido uma distância de mais de 
500 Km até atingirem o Oceano Atlântico.

Conforme o regramento da responsabilidade ambiental em cada Es-
tado, os casos analisados tiveram consequências bastantes distintas no 
que se refere à imputação dos custos financeiros da responsabilidade ao 
operador, o que nos permite problematizar a questão.

3. DIMENSÕES DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

A responsabilidade civil ambiental tem como função não apenas re-
parar um dano ambiental já ocorrido, mas também impedir sua ocorrên-
cia, e, em sendo o caso, punir o responsável, buscando evitar que o com-
portamento indesejado se repita, apresentado, assim, três dimensões: 
preventiva, reparatória e punitiva.

3.1. Dimensão preventiva

Vivemos em uma sociedade em que os riscos para o meio ambiente 
são cada vez mais frequentes, e há a consciência da finitude dos recursos 
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naturais, assim, prevalece a regra, de senso comum, de que mais vale 

prevenir do que remediar16. 

O princípio da prevenção, um dos pilares do Direito Ambiental, bus-

ca evitar a lesão ao meio ambiente, desse modo, tem atuação anterior, 

e não posterior, à ocorrência do dano ambiental, devendo se antecipar 

a situações de potencial risco ambiental, exigindo sejam adotados os 

meios necessários para a contenção, ou, ao menos, minoração, dos ris-

cos e suas consequências17.

A ideia da prevenção tem assento na realidade empírica de que os da-

nos ambientais, em diversos casos, são irreversíveis, considerando as con-

sequências sistemáticas que acarretam a alteração da condição ambiental, 

logo, em termos de preservação do ambiente, os esforços devem ser no 

sentido de evitar o dano, já que sua reparação nem sempre será possível. 

Assim, se faz apropriado que o Estado tenha maior enfoque nos in-

centivos positivos de preservação ambiental, que impedem a ocorrência 

do dano, do que nos incentivos negativos, que em regra são punições 

posteriores à sua ocorrência. 

Nessa linha, não mais se mostrava suficiente um sistema de respon-

sabilidade civil voltado apenas a acontecimentos passados, de mera di-

mensão reparatória, sendo necessária a construção de um sistema tam-

bém com viés preventivo, o que levou ao surgimento da autonomizada 

responsabilidade civil ambiental, com nova feição, que lhe sacou o tradi-

cional caráter exclusivamente reparatório, de atuação posterior ao dano, 

16  Vide SILVA, Vasco Pereira da. Verde Cor de Direito – Lições de Direito do Am-
biente. 2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2005. p.66.

17  Ibidem.
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dotando-a também de uma dimensão preventiva, de atuação anterior à 

ocorrência do dano18.

A responsabilidade civil por meio de prevenção traduz a noção do 

denominado dano ambiental futuro. Na iminência da ocorrência de um 

dano ambiental, é cabível a imputação de responsabilidade, sendo dever 

do responsável pelo dano futuro realizar as medidas necessárias para 

impedir ou ao menos mitigar sua ocorrência. 

Trata-se de um novo paradigma de responsabilidade civil, fundado 

na teoria do risco, em que, demonstrada a probabilidade séria da ocor-

rência de um dano ambiental, pode-se imputar deveres de fazer ou não 

fazer ao potencial poluidor. 

Por se tratar de uma forma de responsabilização sem que exista ain-

da dano, mas por sua iminência, numa espécie de “direito ambiental 

proativo”19, não se persegue indenização, mas sim a adoção de medidas 

de afastamento ou mitigação do dano futuro, ou seja, imposição ao ope-

rador de obrigações de fazer ou não fazer.

Relevante notar, conforme aduz Carla Amado Gomes, que a iminên-

cia do dano não traz uma visão limitada à temporal, englobando também 

a circunstancial, de modo que o dano não necessita estar a ocorrer em 

horas ou dias, bastando restar comprovado que as circunstâncias neces-

18  Conforme BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos e. A responsabilidade civil 
pelo dano ambiental no direito brasileiro e as lições do direito comparado. Brasília/DF: BDJur, 
1998. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8632. Acesso em: 13 dez. 18.

19  Veja LEITE, José Rubens Morato. CAETANO, Matheus Almeida. A responsabilida-
de civil por danos ambientais na sociedade de risco: um direito reflexivo frente às gerações 
de problemas ambientas. LOPEZ, Tereza Ancona. LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. JUNIOR, 
Otavio Luiz Rodrigues (coord.). Sociedade de risco e direito privado. Desafios normativos, 
consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. p.292.

http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8632
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sárias ao seu acontecimento estejam reunidas, para possibilitar a atua-
ção preventiva da responsabilidade ambiental20.

3.1.1. Legislação portuguesa e brasileira

Em atenção à Diretiva europeia21  e ao princípio da prevenção, o DL 
147/2008 tem aplicação ainda que o dano não tenha ocorrido, mas esteja 
na iminência de ocorrer, devendo o operador adotar as medidas preventivas 
que sejam necessárias e adequadas, de forma imediata, independentemen-
te de qualquer notificação, requerimento ou ato administrativo prévio22. 

A definição presente do DL de estar iminente a ocorrer não é tempo-
ral, conforme aduzido, mas sim estatística, relacionada à probabilidade, 
científica e tecnicamente demonstrada, com razoável grau de certeza, de 
que determinado dano possa suceder23.

Acaso o operador não atue satisfatoriamente, poderá a autoridade am-
biental portuguesa realizar, de forma subsidiária, as medidas preventivas que 
entender necessárias, cabendo ao operador ressarcir os custos do Estado24.

De maneira similar se procede no modelo brasileiro de responsabi-
lidade ambiental, que versa a responsabilidade objetiva e integral pelo 

20  Conforme GOMES, Carla Amado. A responsabilidade civil por dano ecológico: 
reflexões preliminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de julho. 
Textos Dispersos de Direito do Ambiente. III v. Lisboa: AAFDL, 2010. p.11-53. 

21  A respeito da dimensão preventiva na Diretiva vide PRIEUR, Michel. La Res-
ponsabilité Environnementale en Droit Communautaire. Reveu Européenne de Droit de 
L’Environnement. Université de Limoges, n.2, sept. 2004. p.134-135.

22  Art. 14, n. 1, do DL 147/2008.

23  GOMES, Carla Amado. A responsabilidade civil por dano ecológico: reflexões 
preliminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de julho. Textos Dis-
persos de Direito do Ambiente. III v. Lisboa: AAFDL, 2010. p.11-53.

24  Art. 14, n. 5, alínea “d” do DL 147/2008.
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dano ambiental, fundamentada nos princípios da prevenção e do polui-

dor pagador, cabendo ao operador executar as medidas necessárias para 

impedir ou mitigar um eventual dano futuro25.

3.2. Dimensão reparatória

A dimensão reparatória da responsabilidade civil ambiental conduz à 

clássica previsão de que todo aquele que seja responsável por um dano 

deve ser também responsável por sua solução, trazendo o objeto do dano 

à situação anterior, desfazendo, assim, os efeitos adversos de sua atuação. 

É a denominada volta ao status quo ante ou restitutio in integrum, 

que obriga o autor do dano a tomar as medidas necessárias para o resta-

belecimento do equilíbrio rompido com sua conduta.

Em sede ambiental, o que importa é o equilíbrio ecológico, assim, 

a obrigação primária do responsável pelo dano ambiental é de recom-

posição dos componentes ambientais naturais afetados, devolvendo a 

qualidade ambiental do local afetado aos padrões que vigiam no mo-

mento anterior ao dano26. 

É a aplicação do princípio do poluidor-pagador, sobre a vertente do po-

luidor-reparador: poluiu, tem que reparar, arcando com os custos para tanto.

25  Art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981.

26  Cumpre observar que a obrigação primária de reconstituição da situação que 
existia anteriormente ao dano é também a ótica da responsabilidade civil clássica, sendo a 
indenização em pecúnia a opção secundária, quando não for possível reparar integralmente 
os danos ou quando a reparação se mostrar excessivamente onerosa. Nesse ponto, não se 
trata de inovação da responsabilidade ambiental a priorização da recomposição do dano. 
Vide TORRES, Mario José de Araújo. A protecção do ambiente no ordenamento jurídico por-
tuguês. Textos. Ambiente e consumo. II v. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 1996. p.23.
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Segundo referido princípio, os sujeitos econômicos que se benefi-
ciem de determinada atividade poluente devem ser responsáveis por 
compensarem a coletividade dos prejuízos ambientais efetiva ou poten-
cialmente sofridos, além de arcarem com os custos para a prevenção da 
ocorrência do dano27. 

Ocorre que, nem tudo na natureza é reparável, alguns danos não têm 
volta, não permitem recomposição, ao menos no atual estado evolutivo da 
ciência e da tecnologia28, como, por exemplo, a extinção de uma espécie, 
que, hodiernamente29, não é um dano passível de reparação primária.

Importante salientar que, ainda que o dano ambiental possa não ser 
reversível do ponto de vista ecológico, a depender do caso; nunca será 
irreparável do ponto de vista jurídico30, cabendo a aplicação da respon-
sabilidade civil ambiental.

Assim, não sendo possível a restituição dos recursos naturais e servi-
ços ao estado anterior ao dano (reparação primária), serão necessárias 
ações complementares de reparação, devendo ser o responsável obri-
gado a compensar o dano por meio da implementação de medidas de 
melhoramento da qualidade ambiental de algum outro local, que não o 

27  Conforme SILVA, Vasco Pereira da. Verde Cor de Direito – Lições de Direito do 
Ambiente. 2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2005. p.74-75.

28  Mirra chega ao ponto de entender pela irreversibilidade das lesões ambientais, 
aduzindo que “a degradação dos bens ambientais não permite jamais, a rigor, o retorno da 
qualidade ambiental ao estado anterior, restando sempre alguma sequela do dano que não 
pode ser totalmente eliminada.” MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil ambien-
tal e a jurisprudência do STJ. Revista de Direito Ambiental, 89 v., jan./mar. 2018. p.221-254.

29  Utilizamos a expressão hodiernamente considerando que o avanço da genética 
pode alterar esta realidade, transformando em recuperáveis danos que atualmente não 
permitem reparação. 

30  Conforme MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil ambiental e a juris-
prudência do STJ. Revista de Direito Ambiental, 89 v., jan./mar. 2018. p.221-254.
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atingido, mas que seja passível de reparação, e que, preferencialmente, 
se encontre no mesmo bioma e em localização geográfica próxima ao 
sítio danificado, considerando os interesses ambientais e também da po-
pulação afetada (reparação complementar).

É importante observar que, entre o dano e sua reparação, ou com-
pensação, por meio de reparação complementar, decorre um lapso tem-
poral no qual o meio ambiente estará degradado, não realizando suas 
funções ambientais, e tendo seu aproveitamento impossibilitado, o que 
faz necessário, para fins de devida reparação, também a imposição, ao 
degradador, do pagamento de uma indenização por essas perdas tempo-
rárias, que é a denominada reparação compensatória31.

Deste modo, as medidas e custos de reparação primária, reparação 
complementar e reparação compensatória traduzem a dimensão repa-
ratória da responsabilidade ambiental, uma vez que visam tão somente 
reparar o dano, com o retorno à situação anterior, quando possível, ou, o 
incremento em outra área, se inviável a recuperação do sítio danificado, 
além do pagamento de indenização pelo período de tempo em que a 
utilização dos recursos ambientais atingidos pelo dano foi impedida, não 
se tratando de medidas punitivas, mas meramente restaurativas. 

3.2.1. Legislação portuguesa e brasileira

Nos termos do DL 147/2008, uma vez ocorrido o dano ambiental, 
cabe ao responsável (operador) informar à autoridade competente to-

31  O DL 147/2008 traz a expressão reparação compensatória, ao passo que a dou-
trina e jurisprudência brasileiras têm inclinação por tratar como lucros cessantes ambien-
tais. Neste caso, sendo o mesmo objeto, ou seja, compensação por perdas transitórias, 
temos maior apreço pela denominação reparação compensatória.
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dos os fatos relevantes da ocorrência, mantendo atualizada a informação 
prestada; adotar imediatamente as medidas viáveis, buscando minimizar 
os danos (sem necessidade de notificação ou ato administrativo prévio); 
além de implementar as medidas de reparação necessárias32. 

No que se refere às medidas de reparação, deverá o responsável 
apresentar à autoridade ambiental, no prazo de 10 dias, contados da 
data da ocorrência do dano, um plano de reparação, salvo se já tiver sido 
definido ou executado pela autoridade competente. Caberá, então, à au-
toridade competente, proceder à audiência do operador e demais partes 
interessadas, como proprietários dos terrenos aonde as medidas de re-
paração serão executadas, e fixar quais medidas deverão ser aplicadas, 
inclusive com eventual ordem de prioridade33.

No caso da gravidade ou consequências do dano exigirem, de impossi-
bilidade de identificação do responsável, do operador não ter a obrigação 
de reparar o dano, ou deixar de cumprir com suas obrigações, pode a auto-
ridade ambiental executar por sua conta própria as medidas de prevenção 
e reparação, cobrando, posteriormente, os custos do responsável34.

O parâmetro para a reparação ambiental é o estado de conservação 
que a região afetada apresentava antes do dano35.

A norma portuguesa determina a avaliação do caráter significativo do 
dano consoante o estado de conservação da área afetada no momento 
do dano, os serviços proporcionados pelo quadro natural, e a capacida-
de de regeneração natural (resiliência). Danos ambientais que afetem a 

32  Art. 15 do DL 147/2008.

33  Art. 16 do DL 147/2008.

34  Art. 17 do DL 147/2008.

35  Art. 11 e Anexo V do DL 147/2008.
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saúde humana serão sempre classificados como significativos; ao passo 
que variações negativas inferiores às flutuações naturais normais para 
determinada espécie ou habitat, e danos cuja reparação ocorra sem in-
tervenção e em curto prazo, não configuram danos significativos.

Impõe o DL 147/2008 a reparação primária (entendida como a res-
tituição dos recursos naturais e/ou serviços danificados ao estado inicial 
ou o mais próximo deste), a reparação complementar (acaso não seja 
possível o pleno restabelecimento por meio da reparação primária, con-
sistindo em outras medidas de reparação, preferencialmente a serem 
executadas no local afetado ou em local alternativo que esteja relaciona-
do ao afetado), e a reparação compensatória (para compensar as perdas 
transitórias, provisórias, de recursos naturais e/ou serviços, no período 
compreendido entre o dano e sua plena recuperação, podendo as medi-
das ocorrerem no local afetado ou em local alternativo). 

As medidas de reparação devem utilizar as melhores tecnologias 
disponíveis, que serão definidas segundo critérios de saúde e seguran-
ça pública, custo, probabilidade de êxito, capacidade de evitar danos 
colaterais e prevenção de danos futuros, questões de ordem social, 
econômica e cultural específicas da localidade atingida, além do tempo 
necessário para implementação.

Já no modelo brasileiro, a norma de responsabilidade ambiental não 
versa a forma de reparação do dano, tendo sido o caminho traçado pela 
doutrina e jurisprudência, de modo bem similar ao modelo português, 
com a imposição primária do dever de reparar o local danificado, e, se in-
viável, compensação com a reparação em outro sítio que tenha caracterís-
ticas ambientais semelhantes, ademais da reparação compensatória, que 
tem sido tratada como lucros cessantes ambientais, visando compensar as 
perdas transitórias entre o dano e sua reparação ou compensação.
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3.3. Dimensão punitiva

A dimensão punitiva da responsabilidade civil ambiental possui fun-
damento nos princípios da responsabilização e da prevenção, trazendo 
uma ideia de prevenção indireta, traduzindo, para o Direito Ambiental, 
a função preventiva da pena, de raiz criminal, segundo a qual o mal im-
posto pela sanção deve servir para que o agente causador do dano não 
venha a reincidir (prevenção individual) e que a sociedade, sabendo da 
aplicação daquela pena, das consequências de determinado modo de 
agir, também evite adotar comportamento semelhante, para que não re-
ceba a mesma sanção (prevenção geral).

Contribui-se, assim, em sede ambiental, para a superação da visão 
estritamente repressiva da responsabilidade civil, que, com fundamen-
to no princípio da prevenção, tem aplicação tanto no aspecto da res-
ponsabilidade prévia ao dano, em sua dimensão preventiva; quanto na 
dimensão punitiva, por meio de sanções que visam transmitir ao infra-
tor e à sociedade a mensagem de que condutas agressivas ao meio am-
biente devem ser evitadas, e que, acaso ocorram, serão devidamente 
reprimidas pelo Estado.

O ser humano funciona com incentivos, e os incentivos negativos são 
formas de prevenção do dano ambiental36, devendo a sanção imposta 
na responsabilidade ambiental ser capaz de desmotivar, desestimular, as 
condutas que incrementem os riscos de danos ao meio ambiente, pos-
suindo, assim, um caráter pedagógico de viés preventivo.

No que se refere à dimensão punitiva da responsabilidade civil ambiental, 
não há menção expressa de sanções nos ordenamentos jurídicos estudados.

36  Neste sentido, segundo Paulo de Sousa Mendes: “Todas as espécies de sanções 
jurídicas, desde a indemnização até a pena de prisão, cumprem uma função dissuasória 
ou preventiva.” MENDES, Paulo de Sousa. Causalidade Complexa e Prova Penal. Coimbra: 
Almedina: 2018. p.45.
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Considerando a responsabilidade civil ambiental como um microssis-
tema de responsabilidade civil, especial em relação à responsabilidade 
civil tradicional, disciplinada no Código Civil, na falta de regulamentação 
na norma especial, aplica-se a norma geral. Ademais, o dever de reparar 
os danos e os princípios da prevenção e do poluidor pagador já seriam 
suficientes para fundamentar a imposição da dimensão punitiva da res-
ponsabilidade civil ambiental, cabendo à doutrina e jurisprudência tece-
rem os contornos das medidas aplicáveis, e ao julgador, no momento de 
decidir eventual ação de responsabilidade civil ambiental, valorar, com 
proporcionalidade, as sanções a serem aplicadas.

4. CUSTO DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NA PERSPECTIVA 
LUSO-BRASILEIRA

Considerando a grandeza dos custos que podem estar envolvidos nas 
dimensões preventiva, reparatória e punitiva da responsabilidade civil 
ambiental, coloca-se a questão de quem irá suportá-los e se há limite 
financeiro para a responsabilidade.

Em atenção ao princípio do poluidor pagador, os custos devem ser 
suportados pelo operador, de forma primária, tendo sido este o caminho 
apontado pela Declaração do Rio37, de 1992, e adotado tanto pela legisla-
ção portuguesa quanto brasileira38. Ademais, eventuais custos que a au-
toridade competente tenha com medidas de prevenção e reparação de 
dano ambiental deverão ser posteriormente recuperados do operador.

37  Assim dispõe o princípio 16 da Declaração do Rio: “As autoridades nacionais 
deverão esforçar-se por promover a internalização dos custos ambientais e a utilização de 
instrumentos económicos, tendo em conta o princípio de que o poluidor deverá, em prin-
cípio, suportar o custo da poluição, com o devido respeito pelo interesse público e sem 
distorcer o comércio e investimento internacionais”.

38  Art. 19 do DL 147/2008 e art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981.
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A responsabilidade ambiental nos Estados objeto de estudo pode se 

dar nas esferas civil, administrativa e penal, além da contraordenacional 

no ordenamento português, sendo que, apenas a responsabilidade civil, 

não versa expressamente qualquer limite financeiro. 

Na esfera administrativa, o valor das multas, no Brasil, pode variar 

entre 50 e 50 milhões de reais39 (aproximadamente 11,6 e 11,6 milhões 

de euros40), ao passo que, em Portugal, o limite das coimas previstas na 

Lei de Contraordenações Ambientais vai do mínimo de 200 euros ao teto 

de 5 milhões de euros41, havendo, assim, limites claros. 

A responsabilidade penal, do mesmo modo, traz seus limites expres-

sos, sendo o crime de poluição, por exemplo, punido, conforme o art. 

279 do Código Penal português, com pena que varia de um mínimo de 

prisão até um ano ou multa, quando praticado por negligência, ao má-

ximo de prisão até três anos ou multa até 600 dias. Sendo o valor do dia 

multa fixado entre 5 euros e 500 euros42, o máximo de multa será de 

300.000 euros. No Brasil, o crime de poluição é previsto no art. 54 da 

Lei n. 9.605/1998, com pena de seis meses a um ano e multa quando 

praticado a título de culpa, e um a quatro anos e multa quando doloso. 

A pena de multa é prevista no Código Penal brasileiro com o mínimo de 

10 e máximo de 360 dias multa, sendo o valor do dia multa entre 1/30 e 

cinco vezes o valor do salário mínimo43. Considerando que a Lei de Cri-

39  Art. 75 da Lei n. 9.605/1998.

40  Conversão utilizada aplicando-se taxa de câmbio de 1 euro equivalente a 4,30 
reais, valor aproximado da cotação das moedas em 01 mar.19.

41  Art. 22 da Lei Quadro de Contraordenações Ambientais de Portugal, Lei n. 
50/2006.

42  Art. 47, n. 2, do Código Penal português.

43  Art. 49 do Código Penal brasileiro.
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mes Ambientais permite que a pena de multa seja aumentada até três 
vezes, conclui-se que a multa máxima é de 1.080 salários mínimos, o que 
corresponde a R$ 1.077.840,0044 (aproximadamente 250.600 euros45). 

A responsabilidade civil, por sua vez, apresenta-se com um grau de 
incerteza muito elevado quanto aos montantes financeiros que podem 
ser envolvidos.

Tratamos limite financeiro no sentido do valor monetário que a res-
ponsabilidade ambiental pode alcançar, havendo o limite mínimo, deno-
minado piso, e o limite máximo, denominado teto, formando a coluna 
financeira de responsabilização.

 O limite da responsabilidade civil irá determinar o seu custo, apresen-
tando desdobramentos no próprio poder preventivo do instituto, uma vez 
que, sob uma lógica estritamente econômica, se os custos da responsabi-
lidade superarem os da implementação das medidas de proteção do meio 
ambiente, é mais interessante ao operador investir em proteção do que 
reparação e compensação; sendo a equação contrária também pertinente, 
ou seja, se os custos da responsabilidade forem inferiores aos das medidas 
de prevenção do dano, se apresenta mais vantajoso, economicamente, as-
sumir o risco de poluir do que implementar as medidas preventivas.

Como os valores das sanções pecuniárias na seara administrativa, 
contraordenacional e penal, quando passíveis de aplicação, podem se re-
velar insignificantes diante de grandes danos ambientais praticados por 
operadores de elevada capacidade econômica, a responsabilidade civil 

44  Cálculo realizado utilizando-se o valor do salário mínimo brasileiro do ano de 
2019, fixado em R$ 998,00.

45  Conversão utilizada aplicando-se taxa de câmbio de 1 euro equivalente a 4,30 
reais, valor aproximado da cotação das moedas em 01 mar.19.
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ambiental se apresenta como relevante instância na busca das funções 
preventiva, reparatória e punitiva, sob a ótica financeira.

4.1. Excludentes de pagamento dos custos e o piso da responsabilidade

A responsabilidade civil pode admitir ou não as denominadas exclu-
dentes de responsabilidade, que são figuras que afastam o dever de res-
ponder pelo dano. Presente uma excludente, ainda que verificados todos 
os pressupostos da aplicação da responsabilidade, o dever de responder, 
com a reparação ou indenização do dano, é afastado.

Em termos de responsabilidade ambiental, excluir o dever do ope-
rador de arcar com a realização e os consequentes custos das medidas 
de prevenção e reparação implica transferir para o Estado, na figura da 
autoridade ambiental, tal ônus.

O princípio do poluidor pagador46, que norteia a responsabilidade 
ambiental, direciona a responsabilização ao operador cuja atividade te-
nha causado o dano, buscando induzir os operadores a adotarem proces-
sos que reduzam os riscos de danos ambientais47.

A Diretiva 2004/35/CE, não obstante prever o dever do operador de 
efetuar as medidas de prevenção e reparação do dano, cabendo ao Esta-
do, em regra, apenas atuação subsidiária, no caso de inação do respon-

46  Segundo Kiss e Shelton, o princípio do poluidor pagador foi originariamente 
enunciado pela Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE), vi-
sando impedir que as autoridades públicas subsidiem os custos do controle da poluição 
causada por agentes privados, direcionando-os para as empresas, que devem internali-
zar as externalidades ambientais de seus processos produtivos. KISS, Alexandre. SHELTON, 
Dinah. Judicial Handbook on Environmental Law. Nairobi: United Nations Environmental 
Programme, 2005. p.22-23.

47  Neste sentido versa o considerando n. 2 da Diretiva 2004/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.
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sável primário; versa, no que interessa ao estudo dos custos da responsa-
bilidade, hipóteses de excludentes da obrigação de pagamento por parte 
do operador, sendo algumas obrigatórias, e outras facultativas, quando 
da transposição para as legislações internas dos Estados-Membros48.

O legislador português entendeu por bem instituir a totalidade das 
excludentes de pagamento, dispondo, no art. 20 do DL 147/2008, as oca-
siões em que o operador não terá a obrigação de pagar os custos das 
medidas de prevenção ou reparação.

Importante ressaltar, conforme relatório da Comissão Europeia, que 
tais excludentes se referem apenas aos custos, e não à responsabilidade 
como um todo; logo, o operador continua responsável por adotar as me-
didas de prevenção e reparação do dano, mas pode, a depender do caso, 
buscar a recuperação dos custos que tiver dispendido49. 

O DL 147/2008 afasta, incialmente, a obrigação de o operador pagar os 
custos das medidas de prevenção ou reparação quando o dano: a) tenha 
sido causado por terceiros e o operador tenha adotado as medidas de se-
gurança adequadas; ou b) seja resultado do cumprimento de uma ordem 
ou instrução emanada de autoridade pública e que não seja resultante de 
uma emissão ou incidente causado pela atividade do operador50. 

Nessas hipóteses, que são de transposição impositiva51, deverá o 

operador adotar e executar as medidas de prevenção e reparação dos 

48  Veja o considerando n. 20 e o art. 8º, n. 3 e 4, da Diretiva 2004/35/CE do Parla-
mento Europeu e do Conselho.

49  BIO INTELLIGENCE SERVICE. ELD Effectiveness: Scope and Exceptions. Final Report 
prepared for European Commission. 2014. p. 133. Disponível em: https://ec.europa.eu/envi-
ronment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf. Acesso em: 27 set. 2019.  

50  Art. 20, n.1, do DL 147/2008.

51  Nos termos do art. 8º, n.3, da Diretiva 2004/35/CE

Ir para o índice

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO ELD Effectiveness_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO ELD Effectiveness_report.pdf
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danos ambientais, porém, deterá o direito de regresso, podendo rever os 
valores gastos do terceiro responsável ou da entidade administrativa52. 

Na sequência, o DL 147/2008 versa hipóteses de exclusão de pa-
gamento de transposição facultativa53 e que envolvem consideráveis 
polêmicas, ao afastar o dever de suportar os custos da prevenção ou 
reparação quando o dano ambiental: a) for causado por emissão ou 
fato permitido no ato autorizador da atividade, e desde que as condi-
ções estabelecidas neste ato e no ordenamento jurídico tenham sido 
respeitadas (permit defence ou regulatory compliance defence); ou, b) 
for imprevisível, ou seja, oriundo de emissão, atividade ou forma de 
utilização de produto que não fosse considerada suscetível de causar 
danos conforme o estado do conhecimento científico e técnico no mo-
mento da conduta (state-of-the-art defence ou development risk defen-
ce); sempre, nesses casos, de forma cumulativa com a não existência de 
dolo ou negligência por parte do operador54.

A primeira hipótese de exclusão de responsabilidade do operador 
ocorre quando a atividade for lícita, ou seja, exercida conforme autorizado 
pelo poder público, e o operador não tiver atuado com dolo ou negligên-
cia para causar o dano. Acaso seja aplicada a toda e qualquer atividade, 

52  Art. 20, n. 2, do DL 147/2008.
Conforme aduzido, não se trata de exclusão de responsabilidade, mas sim de exclusão 

de custos, com direito de regresso, uma vez que cabe ao operador executar as medidas 
necessárias, e arcar com os custos, para, então, poder buscar o ressarcimento, em ação 
de regresso, em face do terceiro ou da entidade pública responsável. Ou seja, exclui-se os 
custos, mas não a responsabilidade. Apenas na hipótese de as medidas terem sido toma-
das pelo Estado, e não pelo operador, entendemos que poderia ser o caso de exclusão de 
responsabilidade do operador, uma vez que o Estado deverá buscar o ressarcimento dos 
custos junto ao terceiro causador do dano, e não contra o operador; ou arcar com os cus-
tos, no caso de responsabilidade da entidade administrativa.

53  Nos termos do art. 8º, n.4, da Diretiva 2004/35/CE.

54  Art. 20, n.3, do DL 147/2008.
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incluída ou não no Anexo III, entendemos que possa representar um pre-
juízo ao avanço logrado com a inclusão da responsabilidade objetiva no 
DL 147/2008, pois os operadores dessas atividades não deverão suportar 
os custos da prevenção e reparação ambiental se a conduta causadora do 
dano for lícita e isenta de culpa55. Ora, a responsabilidade objetiva inde-
pende da presença de culpa, gerando o dever de reparar ou indenizar ain-
da que a conduta não seja negligente, podendo a excludente significar, em 
nosso entendimento, uma retenção do efeito prático da responsabilidade 
objetiva. Sendo a responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do 
risco, eventual inexistência de culpa, ainda que acrescida da existência de 
permissão e do respeito às condições estabelecidas no ato autorizador, 
não deveria motivar uma excludente de responsabilidade, cabendo, aqui, 
nossa discordância à posição adotada pelo legislador56.

De todo modo, entendemos que a forma de interpretação dessa ex-

cludente possa permitir duas lógicas distintas: uma que limita aos danos 

autorizados, e outra que abrangeria também os danos colaterais ao dano 

55  Segundo Tiago Paixão, “o DL 147/2008 contempla uma causa que exclui a res-
ponsabilidade objetiva na letra do seu artigo 20º, n.3, a) e b) (...)”. PAIXÃO, Tiago Manuel 
Carmona Simões da. Dano ecológico e garantias financeiras. Lisboa: FDUL: ICJP: CIDP, 2017. 
p.44. Disponível em: http://www.icjp.pt/content/dano-ecologico-e-garantias-financeiras. 
Acesso em: 03 jul. 2019.

Cumpre observar que o Reino Unido, no momento de transposição da Diretiva, também 
optou por introduzir as exclusões, entretanto, o fez como exclusão de responsabilidade, e 
não de pagamento, e foi expresso em aduzir que não se aplicam a todas as atividades pre-
vistas no Anexo III; assim, considerando que a norma portuguesa não versa qualquer exclu-
são de atividades previstas no Anexo III, é passível de interpretação no sentido de abranger 
as atividades lá relacionadas. Vide BIO INTELLIGENCE SERVICE. ELD Effectiveness: Scope and 
Exceptions. Final Report prepared for European Commission. 2014. p. 139. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.
pdf.  Acesso em: 27 set. 2019.  

56  No mesmo sentido aduz o relatório técnico sobre a Diretiva europeia de res-
ponsabilidade ambiental, redigido para a Comissão Europeia em 2014, ao aduzir que: “In 
effect, inclusion of the defences weakens the strict liability regime applicable to Annex III 
activities by changing it to a negligence system”. Ibidem. p.144. 
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autorizado. O dano autorizado, que foi previsto, mensurado e aceito no 
processo de licenciamento ambiental, por meio de ato autorizativo ad-
ministrativo ambiental, não seria tratado como dano passível de respon-
sabilização, justamente pela existência do ato autorizador, que deve ter 
sido precedido da necessária adoção de medidas de prevenção, mitiga-
ção e compensação desse dano; entretanto, eventual dano colateral, que 
ocorra ainda que respeitado o ato autorizador, mas não contemplado 
no mesmo, não deve ser incluído na previsão de exclusão de obrigação 
de pagamento por parte do operador, ainda que este tenha respeitado 
as condições estabelecidas na autorização e não atue de forma dolosa 
ou negligente. Assim, a poluição, no limite em que autorizada, já estaria 
sendo paga por meio das medidas impostas no ato autorizador; ao pas-
so que eventual poluição decorrente da autorizada, mas que a exceda, 
ainda que respeitado o previsto na autorização ambiental, deverá gerar 
o dever de reparação e pagamento dos custos por parte do operador.

Interpretada dessa forma limitada, a excludente poderia servir de 
incentivo ao cumprimento dos standards impostos no ato autorizador, 
como forma do operador se esquivar de novos custos ambientais, que 
não os já acertados no procedimento de autorização da atividade; e 
também de incentivo às autoridades ambientais para definirem de for-
ma clara e precisa os limites autorizados, conforme concluiu a Comissão 
Europeia quando das discussões para a implementação da Diretiva de 
responsabilidade ambiental57.

Contudo, se o ato autorizador deixar de ser claro e preciso quanto aos 
limites de poluição, ou outro dano tolerável, poderá a excludente se trans-
formar em uma “carta na manga” do operador, a permitir buscar o ressar-

57  Ibidem. p.130.  
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cimento pelos custos que suporte em função de qualquer dano que ocorra 

sem que seja demonstrada sua negligência ou dolo, pois poderá alegar que 

atuou conforme permitido e ao abrigo do ato autorizador. Ademais, parte 

a excludente do pressuposto de que o ato autorizador atinge o ideal dos 

limites permitidos de dano, o que, na prática, nem sempre se revela ver-

dadeiro, existindo constantes falhas no procedimento de licenciamento, 

que poderiam levar a uma exclusão de pagamento de danos autorizados 

mas que venham a se mostrar inapropriados de terem sido admitidos. Em 

suma, trata-se de excludente de obrigação de pagamento que, em nossa 

opinião, pode representar claro retrocesso no ideal de responsabilidade 

ambiental com fundamento no princípio do poluidor pagador58. 

Já a segunda a hipótese de exclusão de responsabilidade prevista no art. 

20, n. 3, do DL 147/2008, se encaixa nos denominados “riscos de desenvolvi-

mento”, por não serem previsíveis diante da técnica e ciência atual59. 

Ulrich Beck atenta para o fato de que os denominados efeitos secun-

dários, tidos como riscos não conhecidos, podem ser riscos que não se 

podia saber ou que não se queria saber no momento da decisão, e que 

ficam encobertos “sob a fachada do desconhecimento”60, o que levanta 

58  Segundo Prieur, a exclusão mais contestada é a que exonera dos custos de repa-
ração os titulares de uma autorização, que atuem conforme as regras, e não cometam falta 
ou negligência, resultando na aplicação da “théorie du fait justificatif résultant du respect 
des autorisations administratives.” PRIEUR, Michel. La Responsabilité Environnementale en 
Droit Communautaire. Reveu Européenne de Droit de L’Environnement. Université de Limo-
ges, n.2, sept. 2004. p.136-137.

59  Conforme ANTUNES, Tiago. Da natureza jurídica da responsabilidade ambien-
tal. Atas do colóquio a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciên-
cias Jurídico-Políticas: Associação Portuguesa para o Direito do Ambiente: Instituto Lusíada 
para o Direito do Ambiente, 2009. p.142.

60  Veja BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. 
Tradução Marian Toldy e Teresa Toldy. Lisboa: Edições70, 2016. p.49.
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a dificuldade de se precisar, de forma clara, se determinado resultado era 
ou não previsível ao tempo da conduta, maculando de incerteza a apli-
cação dessa hipótese de exclusão de responsabilidade de pagamento.

Voltando ao Direito comparado, no que diz respeito ao modelo brasileiro 
de responsabilidade ambiental, à mingua de previsão legal expressa, dou-
trina e jurisprudência caminharam no sentido da responsabilidade integral 
pelo dano ambiental, não se aplicando qualquer excludente de responsabili-
dade, que recairá sempre no operador cuja conduta originou o dano61.

Aplica-se no Brasil a denominada teoria do risco integral, que não admite 
excludentes, em contrapartida à teoria do risco criado, que admite excluden-
tes de responsabilidade quando quebrado o nexo causal, como nas hipóte-
ses de culpa da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior62.

O Estado poderá ser chamado à responsabilidade diante de eventual 
falta no seu dever de autorização (licenciamento ambiental) e fiscaliza-
ção da atividade, mas sua reponsabilidade será de forma solidária com o 
operador, e com execução subsidiária, ou seja, deverá suportar os custos 
apenas no caso de insolvência do operador. 

Pensamos que a opção do legislador português, de seguir a abertura 
permitida pela Diretiva europeia, deixando de imputar aos operadores a 
responsabilidade pelo pagamento das medidas de prevenção e reparação 

61  Vejamos teor da tese de jurisprudência de Direito Ambiental n. 10 do Superior Tri-
bunal de Justiça brasileiro: “A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela 
teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco 
se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano 
ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.” SU-
PERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Jurisprudência em Teses. Direito Ambiental. 30 ed. Brasília/DF: STJ, 
2019. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp. Acesso em: 27 jul. 2019.

62  REZENDE, Élcio Nacur. SILVA, Larissa Grabrielle Braga e. Vida não tem preço: pu-
nitive damages e responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. Revista Thesis 
Juris, São Paulo, 4 v., n.2, maio/ago. 2015. p.373-390.
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de dano ao ambiente, quando, não agindo com dolo ou culpa, atuarem 
conforme autorizado ou o dano for imprevisível63, não encontra perfeita 
harmonia com o princípio do poluidor pagador, que expressamente obri-
ga “o responsável pela poluição a assumir os custos tanto da atividade 
poluente como da introdução de medidas internas de prevenção e con-
trole necessárias para combater as ameaças e agressões ao ambiente”64. 

A grande questão a respeito da exclusão de responsabilidade de pa-
gamento por parte do operador é o fato de conduzir à socialização dos 
custos do dano ambiental, uma vez que deverão ser assumidos pelo Es-
tado, sendo, por fim, suportados por toda a sociedade, e não pelo opera-
dor responsável pelo dano65.

Coadunamos com corrente doutrinaria que defende ser mais apro-
priado o modelo de responsabilidade primária do operador, sem as rela-
cionadas excludentes de pagamento por ato autorizativo ou dano impre-
visível, por pensarmos que os custos ambientais devam ser incluídos no 
custo da atividade econômica do agente privado, sendo necessário inter-

63  Resta inegável a controvérsia a respeito da adoção (ou não) das excludentes 
de pagamento relacionadas no art. 20, n.3, do DL 147/2008, quando se constata que não 
foram adotadas por diversos Estados-Membros da UE. Conforme relatório da Comissão 
Europeia, 14 Estados-Membros adotaram a excludente de ato autorizativo, e 15 a de dano 
imprevisível, sem exceções; sendo que alguns adotaram com exceção em relação aos OGM 
(organismos geneticamente modificados); ao passo que 11 Estados-Membros não adota-
ram alguma dessas excludentes quando da transposição da Diretiva para suas legislações 
internas, dentre os quais se incluem Áustria e Alemanha, que deixaram de adotar as duas 
excludentes, e França, que não adotou apenas a excludente dos atos autorizativos. Veja 
BIO INTELLIGENCE SERVICE. ELD Effectiveness: Scope and Exceptions. Final Report prepared 
for European Commission. 2014. p. 134-142. Disponível em: https://ec.europa.eu/environ-
ment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf. Acesso em: 27 set. 2019.

64  Art. 3º, alínea “e”, da Lei n. 19/2014, Lei de Bases do Ambiente de Portugal.

65  Visando impedir essa indesejada socialização dos custos da responsabilidade, o 
DL 147/2008 prevê, em seu art. .23, n.1, que os gastos da intervenção pública na prevenção 
e reparação de danos ambientais deverão ser suportados por um fundo ambiental público 
denominado Fundo Ambiental, conforme veremos.
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nalizar as externalidades negativas das atividades econômicas degradan-
tes do meio ambiente66. É dizer: do mesmo modo que são internalizados 
os lucros, deve ocorrer com os custos da atividade.

No mesmo sentido parece ser a conclusão do relatório da Comissão 
Europeia de 2014, ao aduzir que uma revisão dessas excludentes, de 
acordo com o princípio do poluidor pagador e a teoria econômica do 
direito, advoga para sua remoção da Diretiva de responsabilidade am-
biental, não obstante tratar-se de posição que certamente enfrentará a 
oposição das indústrias67. Referido relatório foi tomado em considera-
ção quando do esboço das recomendações do Parlamento Europeu para 
harmonização da Diretiva de responsabilidade ambiental, aonde sugere 
a remoção das exclusões de responsabilidade por permit defence e state-
-of-the-art defence, visando promover o princípio do poluidor pagador e 
impor maior efetividade na legislação68.

Por outro lado, trazendo também argumentos em sentido oposto, 

defendendo a manutenção da permissão de exclusão de obrigação de 

66  Conforme ANTUNES, Tiago. Da natureza jurídica da responsabilidade ambiental. 
Atas do colóquio a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas: Associação Portuguesa para o Direito do Ambiente: Instituto Lusíada para o 
Direito do Ambiente, 2009. p.142.

Também Faure aduz que seguir as condições da licença (regulatory compliance defence) e 
o risco do desenvolvimento (development risk defence) não deveriam, como regra geral, excluir 
a responsabilidade, salvo em circunstâncias excepcionais. FAURE, Michael. The White Paper 
on Environmental Liability: efficiency and insurability analysis. Maastricht: Maastricht Univer-
sity, 2001. p.188-201. Disponível em: https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/1031009/
guid-53c20c35-ef58-4a58-8c89-51984725cc76-ASSET1.0.pdf. Acesso em: 30 set. 2019.

67  BIO INTELLIGENCE SERVICE. ELD Effectiveness: Scope and Exceptions. Final 
Report prepared for European Commission. 2014. p. 144-155. Disponível em: https://
ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf.
Acesso em: 27 set. 2019.  

68  EUROPEAN PARLIAMENT. European Parliament resolution of 26 October 2017 
on the application of Directive 2004/35/EC of the European Parliamente and of the Coun-
cil. Disponível em: https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld-2018/EP’s%20
ELD%20Resolution.pdf.  Acesso em: 29 set. 2019
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pagamento por existência de ato autorizativo, cumpre observar que a Di-

retiva europeia inspirou-se no Comprehensive Environmental Response, 

Compensation and Liability Act (CERCLA ou Superfund), legislação norte 

americana que afasta a responsabilidade quando o dano seja causado 

por uma emissão devidamente autorizada69.

Ademais, o relatório técnico apresentado em 2014 pela Comissão Euro-

peia mostra que as excludentes de pagamento por ato autorizativo ou dano 

imprevisível podem não representar um problema real, considerando seu li-

mitado potencial de aplicação, sendo que os Estados-Membros reportaram, 

até a data do relatório, apenas um incidente em que foi aplicada a excluden-

te por ato autorizativo, e nenhum em relação ao dano imprevisível70.

Concluindo, entendemos que, da forma atual, ainda que de difícil 

aplicação, o piso do custo da responsabilidade civil ambiental, sob a óti-

ca do operador, na legislação portuguesa, pode ser a não obrigação de 

pagamento, ou seja, custo zero, considerando que não lhe são imputa-

dos os custos da prevenção e reparação ambiental quando, atuando sem 

dolo ou culpa, o dano seja oriundo de atividade devidamente autorizada 

ou de fato imprevisível; ao passo que, no modelo brasileiro, de respon-

sabilidade integral, o piso será o custo das medidas de prevenção ou re-

paração, uma vez que não há previsão de exclusão de responsabilidade. 

No que se refere aos casos propostos para análise, no caso Borba, 

o Estado português arcou prontamente com as indenizações aos 19 fa-

miliares e herdeiros das cinco vítimas mortais, concluindo, em junho de 
2019, o pagamento de um total de 1.626.706 euros, após acordo realiza-

69  Ibidem. p.147.

70  Ibidem.
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do entre as partes e a Provedoria de Justiça, em procedimento extrajudi-
cial que obteve adesão voluntária dos reclamantes. Como a atividade era 
autorizada, o Estado, de modo célere, propôs acordo para a indenização 
das vítimas, prosseguindo com o procedimento investigatório para que, 
acaso se verifique a responsabilidade do operador, ou de terceiros, seja 
perseguida a restituição dos valores dispendidos pelos cofres públicos.

Por outro lado, no caso Samarco, ainda não foi possível identificar 
toda a dimensão dos danos, e tão pouco todas as ações e o período que 
será necessário para reparar o meio ambiente e implementar as medi-
das compensatórias referente aos componentes e serviços ambientais 
não passiveis de reparação, entretanto, a empresa já firmou acordo com 
as autoridades públicas se comprometendo a custear um valor mínimo 
de 20 bilhões de reais (aproximadamente 4,65 bilhões de euros)71, ape-
nas em medidas de dimensão reparatória da responsabilidade civil, sem 
adentrar na dimensão punitiva. 

Ambos os casos encontraram solução extrajudicial, fato que possibili-
ta uma resolução mais célere e merece ser destacado de forma positiva, 
entretanto, as soluções foram distintas, cabendo, no caso Borba, os cus-
tos ao Estado, e no caso Samarco, ao operador.

O caso Samarco levantaria discussões quanto ao dever do operador 
de suportar os custos acaso submetido ao sistema português de respon-
sabilidade ambiental, uma vez que a empresa detinha autorização para 
operar e não excedeu seus limites, podendo, em tese, alegar que não 
houve ilicitude e nem negligência em sua conduta, se negando a arcar 
com os custos da reparação ambiental, o que, pela magnitude da lesão, 

71  Conversão utilizada aplicando-se taxa de câmbio de 1 euro equivalente a 4,30 
reais, valor aproximado da cotação das moedas em 01 mar.19.
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poderia levar o Estado a problemas financeiros ou conduzir para uma 
inviabilidade de reparação do dano e indenização das vítimas.

Tomando em conta que o orçamento total do Ministério do Meio Am-
biente (MMA) do Brasil, para o ano de 2018, incluídos todos os gastos, 
inclusive com servidores ativos e inativos, de todos os seus órgãos, como 
IBAMA, ICMBio, SFB e ANA, foi de aproximadamente 3,3 bilhões de re-
ais72, percebe-se que o operador, no caso Samarco, já se comprometeu 
a aplicar, em reparação de danos e indenizações, no mínimo, o corres-
pondente a mais de 6 anos de todo o orçamento que o MMA disporá 
para arcar com a integralidade de seus custos e implementar as políticas 
públicas ambientais no país. 

Se transpormos o caso para Portugal, aonde o orçamento do Minis-
tério do Ambiente, para 2018, foi de aproximadamente 2,14 bilhões de 
euros73, sendo o órgão também responsável, dentre outras medidas e 
funções, pelos transportes e comunicações, que comprometeram mais 
de 65% do seu orçamento total, restando para aplicação em ações volta-
das diretamente ao meio ambiente o valor de aproximadamente 160 mi-
lhões de euros, percebemos que o custo mínimo da reparação do dano 

72  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão. Orçamentos da União, exercício financeiro de 2018, projeto de lei orça-
mentária. IV v. Brasília/DF: Secretaria de Orçamento Federal, 2017. Disponível em: http://
www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais/2018/ploa-2018/
volume-iv-tomo-ii.pdf..Acesso em: 01 mar. 2019.

73  REPÚBLICA PORTUGUESA. Orçamentos do Estado 2018. Programa Ambiente. 
Lisboa: Gabinete do Ministro do Ambiente, 2017. Disponível em: http://app.parlamento.pt/
webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a
4c31684a53556c4d5a576376543055764d6a41784f4449774d5463784d44457a4c30527
6593356745a57353062334e545a585276636d6c6861584d76546d3930595355794d4556
34634778705932463061585a684a5449775430556c4d6a424e515731694a5449774d6a4
1784f4335775a47593d&fich=Nota+Explicativa+OE+MAmb+2018.pdf&Inline=true. Acesso 
em 01 mar. 2019.
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causado no caso Samarco comprometeria o equivalente a mais de 13 

anos do orçamento ambiental português. 

Ainda que os valores dispendidos pela autoridade competente de-

vam ser suportados pelo fundo ambiental, o que representa a lógica do 

sistema português, casos como o Samarco superam em muito os valores 

depositados nesses fundos, levando, acaso a responsabilidade de pre-

venção e reparação dos danos recaia no Estado, a duas consequências 

indesejáveis: a) que os danos não sejam reparados; ou b) que seja neces-

sário o aporte de recursos públicos de outras origens distintas do fundo.

Fica a questão: seria razoável que o operador não fosse onerado com 

os custos da reparação ambiental do caso Samarco, e recaíssem sobre 

toda a sociedade, chegando a consumir, hipoteticamente, todos os re-

cursos públicos federais ambientais do país, por, no mínimo, seis anos no 

Brasil, ou treze anos em Portugal? 

Pensamos, assim, que a solução mais adequada para a questão dos 

custos financeiros da responsabilidade ambiental passe pela imputação da 

responsabilidade, de forma primária, aos operadores, afastadas as inde-

sejáveis excludentes de pagamento por ato autorizativo ou imprevisibili-

dade74, e acrescida da exigência de garantias ambientais e da instituição 

de fundos ambientais públicos, em montantes que possibilitem o finan-

ciamento de eventual ação de prevenção e reparação de dano, evitando o 

comprometimento do orçamento estatal ou a perpetuação do dano. 

74  Segundo Boyd, “A bedrock principle of environmental law and regulation is that 
pollution costs should be borne by their creators”. BOYD, James. Financial Responsibility 
for Environmental Obligations: Are Bonding and Assurance Rules Fulfilling Their Promise? 
Whashington, D.C.: Resources for the Future, 2001. p.1. Disponível em: https://media.rff.
org/documents/RFF-DP-01-42.pdf.  Acesso em: 29 set. 2019.
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4.2. Há teto para a responsabilidade?

Entendemos não existir teto para a responsabilidade ambiental75, 

uma vez que o custo das medidas preventivas e reparatórias não deve 

ser fixado antes de se conhecer a dimensão do dano e as características 

do meio ambiente afetado, além do fato de que podem ser agregados 

custos a título de medidas sancionatórias, na dimensão punitiva da res-

ponsabilidade civil ambiental.

É bem verdade que o legislador português já intencionou fixar tetos 

de responsabilidade civil ambiental, tendo previsto, no art. 41, n. 2, da 

Lei n. 11/87, antiga Lei de Bases do Ambiente, que caberia a legislação 

complementar determinar o “quantitativo da indemnização a fixar por 

danos causados no ambiente”. 

Ocorre que, não obstante a previsão de regulamentação da já revo-

gada Lei de Bases do Ambiente, de 1987, no prazo de um ano, contado 

de sua entrada em vigor, esse dispositivo nunca chegou a ser regulamen-

tado76. A nova Lei de Bases do Ambiente, Lei n. 19/2014, considerando 

a existência de um diploma especial de responsabilidade ambiental edi-

tado em 2008, não repetiu o preceito da norma anterior, deixando de 

prever qualquer limitação financeira à responsabilidade.

75  Antunes reprova a falta de previsão de um teto de responsabilidade nas hipóteses 
de responsabilidade objetiva, em que o operador não atue com dolo ou culpa, aduzindo que 
a incerteza e o risco podem constituir um desincentivo ao exercício de atividades econômicas, 
além dos entraves quanto ao mercado de seguros ambientais. ANTUNES, Tiago. Da natureza 
jurídica da responsabilidade ambiental. Atas do colóquio a responsabilidade civil por dano 
ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas: Associação Portuguesa para o Direi-
to do Ambiente: Instituto Lusíada para o Direito do Ambiente, 2009. p.147.

76  Vide TORRES, Mario José de Araújo. A protecção do ambiente no ordena-
mento jurídico português. Textos. Ambiente e consumo. II v. Lisboa: Centro de Estudos 
Judiciários, 1996. p. 25.
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Segundo Faure, o legislador não deve introduzir limites financeiros 

na responsabilidade, pois poderiam levar a uma subestimação do dano 

e consequente déficit de compensação, violando o princípio do polui-

dor pagador. Complementa, aduzindo que não cabe o argumento de que 

eventuais limites de responsabilidade seriam necessários para tornar a 

responsabilidade ambiental passível de garantia, uma vez que os garan-

tidores podem estabelecer limites financeiros sobre a responsabilidade 

que se obrigam perante o contratante da garantia77.

Desse modo, pensamos ser inapropriada eventual disposição norma-

tiva de teto para a responsabilidade ambiental, considerando que o custo 

financeiro da reparação ou compensação deve ser a medida do dano, 

atento às condições econômicas do agente causador, não cabendo uma 

definição prévia de valores.

4.3. Problema que se impõe: insegurança social e jurídica

A inexistência de limites financeiros da responsabilidade civil ambien-

tal gera, como consequência, um cenário de insegurança social e jurídica, 

uma vez que, não sendo possível antecipar eventuais custos ambientais 

dos empreendimentos, a sociedade não tem confiança a respeito das 

condições de um determinado operador de atividade potencialmente 

causadora de dano ambiental poder arcar com danos que venham a se 

concretizar; as instituições públicas ambientais não gozam de segurança 

jurídica para preverem custos e imporem obrigações quando da autoriza-

77  Conforme FAURE, Michael. The White Paper on Environmental Liability: efficien-
cy and insurability analysis. Maastricht: Maastricht University, 2001. p.188-201. Disponível 
em: https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/1031009/guid-53c20c35-ef58-4a58-
8c89-51984725cc76-ASSET1.0.pdf. Acesso em: 30 set. 2019.
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ção da atividade; as seguradoras ficam sem parâmetro para estipularem 

prêmios e valores de garantia; e o operador fica sujeito a uma contenda 

judicial por responsabilidade civil ambiental cujo possível custo a ser im-

putado em sentença de procedência é impossível de ser contabilizado 

e pode superar suas condições econômicas, inviabilizando a atividade.

Em suma, a indefinição dos limites da responsabilidade civil ambien-

tal acaba por colocar a sociedade, o Estado e o empreendedor em uma 

situação de verdadeira incerteza, fato que necessita ser problematizado 

e enfrentado, na busca de soluções.

Não obstante todos os ganhos da evolução dogmática da respon-

sabilidade civil ambiental em termos de instrumentos de prevenção e 

reparação do dano ao meio ambiente, é necessário também trabalhar 

a questão dos seus custos, em prol da segurança jurídica, para que as vir-

tudes do instituto não se voltem contra o desenvolvimento sustentável, 

ora impedindo a recuperação ambiental por insolvência e inexistência de 

garantias, ora vedando o avanço econômico, por inibição ao empreende-

dorismo, em razão da imprevisibilidade de custos futuros.

4.4. Garantias ambientais

Em face de todo o exposto, aponta a questão da obrigatoriedade de 

constituição de garantias como tendência atual para autorização ou li-

cenciamento de atividades potencialmente causadoras de degradação 

ambiental em diversos ordenamentos jurídicos.

Podemos definir as garantias ambientais como uma espécie de de-

monstração financeira, por parte de potenciais poluidores, de que dete-
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rão os recursos necessários para repararem eventual dano que, no futu-
ro, venham causar ao meio ambiente78.

Segundo Boyd, as regras de responsabilidade apenas em teoria levam 
à internalização dos custos da poluição, uma vez que, na prática, diversas 
penalidades e obrigações impostas após a ocorrência do dano sofrem de 
relevante fraqueza, já que os poluidores podem escapar das consequên-
cias financeiras dos custos da responsabilidade por meio da dissolução ou 
falência da empresa, servindo as garantias ambientais para fazer o contra-
ponto, dotando de efetividade o instituto da responsabilidade ambiental79.

Considerando que, a depender da proporção do dano ambiental, poderá 
o responsável não possuir condições financeiras de suportar os custos de sua 
reparação, inviabilizando a continuidade da atividade ou a reparação do meio 
ambiente, quando não ambos, e fazendo recair sobre a coletividade, na pes-
soa do Estado, a tarefa de realizar as ações necessárias e arcar com os custos 
envolvidos, ou que o dano simplesmente não seja reparado; é função pri-
mordial das garantias, por um lado, buscar evitar essa forma de socialização 
de custos ambientais ou perpetuação do dano, e, por outro lado, preservar a 
manutenção da atividade econômica, evitando a insolvência do operador80.

78  Conforme Boyd: “Assurance rules require potential polluters to demonstrate—
before the fact—financial resources adequate to correct and compensate for environmental 
damage that may arise in the future”. BOYD, James. Financial Responsibility for Environmen-
tal Obligations: Are Bonding and Assurance Rules Fulfilling Their Promise? Whashington, 
D.C.: Resources for the Future, 2001. p.1. Disponível em: https://media.rff.org/documents/
RFF-DP-01-42.pdf.  Acesso em: 29 set. 2019.

79  Ibidem. p.9.

80  No que respeita à manutenção da atividade econômica, Faure aduz que, em 
uma visão utilitarista, as garantias de responsabilidade são vistas em primeiro lugar como 
uma forma de reduzir a aversão a risco do tomador da garantia, que, assim, tem limitado 
seu custo ao valor aplicado na garantia, deixando de estar à mercê de arcar com os custo 
total da responsabilidade, ficando a função de proteção das vítimas em local secundário 
nessa opção econômica pela contratação da garantia. FAURE, Michael. Environmental dam-
age insurance in theory and practice. Maastricht: Metro, 2001. p.4. Disponível em: http://
www.cserge.ucl.ac.uk/Faure.pdf. Acesso em: 30 set. 2019.  
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Outra relevante função das garantias, conforme aponta Ulrich Beck, se-

ria “eliminar o litígio em torno da responsabilidade e atenuar a indignação 

moral”, oferecendo uma pronta resposta no caso de ocorrência do dano, 

que afastaria a necessidade de demandas buscando que o operador arque 

com os custos envolvidos, e, desse modo, pela suposta certeza de repara-

ção, ou ao menos compensação, geraria um efeito psicológico de redução 

da percepção, ou do incômodo, do risco por parte da sociedade81.

Um terceiro ponto em relação às garantias ambientais seria o fato de 

servirem como incentivos de viés econômico para as empresas adotarem 

medidas de prevenção do dano ambiental, fomentando a utilização de 

processos produtivos com menor risco envolvido, pois a redução do risco 

gera reflexo na redução do custo do operador para garantir a atividade82.

Outra importante característica das garantias, em especial no que 

tange ao seguro, é a inclusão de novos atores na atividade de fiscaliza-

ção ambiental83, uma vez que o garantidor tem interesse em deter infor-

mação a respeito do cumprimento das regras ambientais por parte do 

segurado, como forma de se precaver ao pagamento de eventual inde-

nização por dano que venha a ocorrer, assim, em conjunto à fiscalização 

81  BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Tra-
dução Marian Toldy e Teresa Toldy. Lisboa: Edições70, 2016. p.61.

82  Neste ponto, deve-se atentar para a possibilidade de efeito contrário, acaso 
o custo da garantia seja irrisório em face ao das medidas de prevenção do dano, poderia 
servir de incentivo à não realização dessas medidas. Ibidem.

83  Conforme Silveira: “Pelo fato de se instituir uma garantia obrigatória não se 
está a eliminar os riscos para o ambiente, mas apenas a transferir os custos dos operadores 
para as empresas seguradoras, e a transformar estas últimas em ‘fiscalizadoras’ da atuação 
daquelas sobre o ambiente.” SILVEIRA, Paula de Castro. Dano à ecodiversidade e responsa-
bilidade ambiental. Portugal: Petrony Editora, 2019. p.254.
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ambiental estatal, inclui-se um novo ator, o fiscal da garantia, em uma 

espécie de compliance ambiental, ou regime de controle duplo84, no qual 

a sociedade e o meio ambiente só têm a ganhar, com uma fiscalização 

mais próxima, sem que o Estado tenha que incrementar seus gastos.

Não obstante apontarmos como tendência, a legislação brasileira de res-

ponsabilidade ambiental ainda não exige a prestação de garantia por parte 

dos exploradores de atividade econômica potencialmente causadora de de-

gradação ambiental, sendo um claro déficit a ser trabalhado pelo legislador, 

em atenção ao moderno regime de responsabilização imposto no país85.

Faure levanta uma interessante lógica econômica, no sentido que, 

em especial em regimes de responsabilidade objetiva, como o brasileiro, 

o operador será obrigado a arcar com os custos dos danos de qualquer 

modo, tenha ou não agido com negligência, assim, se não houver um 

regime de garantia ambiental, nos casos em que o custo do dano seja 

superior às receitas oriundas da manutenção da atividade, seria, em uma 

84  Paixão aponta o “duplo controlo” como a grande vantagem que justificaria a 
preferência pela adoção dos seguros como forma de garantia ambiental. PAIXÃO, Tiago 
Manuel Carmona Simões da. Dano ecológico e garantias financeiras. Lisboa: FDUL: ICJP: 
CIDP, 2017. p.77. Disponível em: http://www.icjp.pt/content/dano-ecologico-e-garantias-
-financeiras. Acesso em: 03 jul. 2019.

85  Boyd é um defensor das garantias financeiras como ferramentas de regula-
mentação, aduzindo que a falta de garantia pode e efetivamente leva diversas empresas 
a abandonarem suas obrigações, sendo relativamente comum o não cumprimento da 
responsabilidade ambiental por insolvência do responsável, relatando que, em média, 
60.000 empresas declaram falência todos os anos nos Estados Unidos da América, além 
de um número considerável de casos de abandono de operação sem o devido processo 
legal de falência. BOYD, James. Financial Responsibility for Environmental Obligations: Are 
Bonding and Assurance Rules Fulfilling Their Promise? Whashington, D.C.: Resources for 
the Future, 2001. p.2-3. Disponível em: https://media.rff.org/documents/RFF-DP-01-42.
pdf . Acesso em: 29 set. 2019.
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visão utilitarista, a decisão do operador por encerrar as atividades, falin-

do a empresa e deixando de arcar com a reparação dos danos86. Ressalta, 

assim, a relevância da exigência de garantias ambientais para que o regi-

me de responsabilidade ambiental seja realmente efetivo, afastando os 

problemas de insolvência.

Neste ponto, obrou bem o legislador português, ao exigir a prestação 

de garantias financeiras obrigatórias aos operadores que explorem as ati-

vidades enumeradas no Anexo III do DL 147/200887, devendo o montante 

garantido ser suficiente para permitir a assunção de eventual responsabi-

lidade ambiental inerente às suas atividades88. 

Quanto às formas de prestação das garantias financeiras, conforme a 

norma portuguesa, poderá o operador optar por89: apólices de seguro90, 

86  Conforme FAURE, Michael. The White Paper on Environmental Liability: efficiency 
and insurability analysis. Maastricht: Maastricht University, 2001. p.188-201. Disponível em: 
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/1031009/guid-53c20c35-ef58-4a58-8c89-
51984725cc76-ASSET1.0.pdf. Acesso em: 30 set. 2019.

87  A obrigatoriedade de prestação de garantias se limita às atividades relacionadas no 
Anexo III, sendo facultativo para os operadores das demais atividades. SILVEIRA, Paula de Castro. 
Dano à ecodiversidade e responsabilidade ambiental. Portugal: Petrony Editora, 2019. p.254.

88  Art. 22, n. 1, do DL 147/2008.

89  Art. 22, n. 2, do DL 147/2008.

90  A Agência Portuguesa do Ambiente lista, dentre os requisitos da apólice de 
seguro ambiental, a identificação inequívoca do local segurado; objeto do seguro e sua 
natureza; riscos cobertos e exclusões; capital seguro; âmbito territorial do contrato; prémio 
ou fórmula do respetivo cálculo; delimitação temporal do contrato; conteúdo da prestação 
do segurador em caso de sinistro ou o modo de a determinar; eventuais períodos de carên-
cia e franquias; eventuais agravamentos ou bónus que possam ser aplicados ao contrato; 
regimes de renovação, de renúncia e de livre resolução do contrato, se definidos; outros 
direitos e obrigações das partes; lei aplicável ao contrato e condições de arbitragem; além 
de outras eventuais condições estipuladas pelas partes. REPÚBLICA PORTUGUESA. Agência 
Portuguesa do Ambiente. Perguntas frequentes. Lisboa: Agência Portuguesa do Ambiente, 
2019. Disponível em: https://apambiente.pt/index.php?ref=pf&f_faq_tema=15faa2a47a73
d742a14c48d3d298556f. Acesso em: 26 jul. 2019. 
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garantias bancárias91, participação em fundos ambientais, ou constitui-
ção de fundos próprios92.

As garantias obedecem ao denominado princípio da exclusividade, 
segundo o qual não podem ser desviadas para outra finalidade que 
não seja a responsabilidade ambiental, e tão pouco podem ser objeto 
de qualquer espécie de oneração93. Trata-se de relevante previsão, uma 
vez que, acaso o mesmo título ou patrimônio garanta uma infinidade de 
obrigações, ao fim, não se garante nenhuma delas, pois, na hipótese de 
sinistro, o adimplemento de uma garantia impede o das demais.

O valor da garantia será estabelecido pelo próprio operador, com 
base na estimativa dos custos das medidas de prevenção e reparação 
dos danos que potencialmente possam vir a ser causados pela atividade, 
ou seja, o risco da atividade irá determinar o montante a ser garantido94.

91  Quanto às garantias bancárias a Agência Portuguesa do Ambiente aponta as seguin-
tes exigências: “Contratadas com uma instituição bancária autorizada na União Europeia ou no 
Espaço Económico Europeu; Autónomas e à primeira solicitação (“first demand”); Incondicio-
nais e irrevogáveis; Liquidáveis no prazo de 24 horas”, devendo ser discriminados “os elementos 
de identificação da agência bancária, do requerente e do beneficiário, o fim a que se destina, a 
legislação que a prevê, o montante pela qual é constituída e a respetiva validade.” Ibidem. 

92  A constituição de fundos próprios pode se dar por: a) depósito caução a favor 
da autoridade competente; ou b) reservas livres, que “resultam de uma decisão da assem-
bleia-geral da sociedade de aplicação dos resultados positivos obtidos no exercício ou tran-
sitados, formalmente documentada em ata ou por declaração atestando a constituição das 
reservas(...)” devendo constar expressamente que o fundo constituído se destina a cumprir 
as obrigações do regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais. Ibidem. 

93  Art. 22, n. 3, do DL 147/2008.

94  A Agência Ambiental Portuguesa traça o seguinte caminho para o operador cal-
cular o valor a ser oferecido a título de garantia: “1 - Efetuar a caracterização do estabeleci-
mento, da envolvente e da atividade ocupacional, incluindo todas as operações que envolvam 
riscos para as espécies e habitats naturais protegidos, para a água e para o solo, e analisar o 
histórico de emissões, acontecimentos ou incidentes que tenham ocorrido. 2 - Identificar as 
fontes de perigo, eventos iniciadores e cenários de acidente passíveis de afetarem espécies 
e habitats naturais protegidos, águas de superfície, massas de água artificiais ou fortemente 
modificadas, águas subterrâneas e águas marinhas, e solos na envolvente da atividade ocu-
pacional, bem como serviços desses recursos naturais. 3 - Avaliar a frequência de ocorrência 
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Entretanto, tanto a Diretiva 2004/35/CE quanto o DL 147/2008, não 
especificam uma metodologia de análise de risco, devendo o operador 
optar livremente pela que irá adotar, além de poder realizar a análise 
diretamente ou contratar um terceiro. A análise de riscos, além de de-
monstrar a amplitude potencial de eventuais danos, poderá indicar me-
canismos de prevenção e mitigação, que, acaso venham a ser adotados 
pelo operador, irão reduzir os riscos da atividade, implicando, assim, em 
um valor inferior a ser oferecido em garantia.

O Estado pode estabelecer limites mínimos de constituição de garan-
tais financeiras obrigatórias, por meio de portaria, aprovada pelos mem-
bros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, do ambiente e da 
economia95, o que ainda não foi realizado pelas autoridades portuguesas.

Os limites mínimos de garantia serão relativos ao âmbito de ativida-
des cobertas, tipo de risco, período de vigência da garantia, âmbito tem-
poral de aplicação e valor mínimo que deve ser garantido96. A falta de li-
mites mínimos de valor pode levar ao enfraquecimento do instituto, uma 
vez que, se a garantia não for suficiente para cobrir os custos da respon-
sabilidade ambiental, não servirá para a finalidade à qual foi instituída. 

Enfrentamos, então, o seguinte problema: sem existir um limite 
financeiro de responsabilidade ambiental, como estabelecer o valor 

dos cenários de risco previsíveis. 4 - Avaliar a gravidade das consequências, isto é, os danos 
ambientais associados aos cenários de risco previsíveis, estimando os recursos e serviços dos 
recursos afetados, designadamente em extensão, profundidade, persistência e duração da 
afetação ou perda dos serviços. 5 - Definir as medidas de prevenção e de reparação necessá-
rias e adequadas adotar. 6 - Estimar os custos das medidas definidas no número anterior, para 
o cenário com consequências mais gravosas para os recursos abrangidos.” REPÚBLICA POR-
TUGUESA. Agência Portuguesa do Ambiente. Perguntas frequentes. Lisboa: Agência Portu-
guesa do Ambiente, 2019. Disponível em: https://apambiente.pt/index.php?ref=pf&f_faq_te
ma=15faa2a47a73d742a14c48d3d298556f. Acesso em: 26 jul. 2019. 

95  Art. 22, n. 4, do DL 147/2008.

96  Ibidem.
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mínimo da garantia que irá assegurar o cumprimento das medidas im-

postas por essa responsabilidade?

No caso Samarco, não obstante a legislação brasileira não exigir, a 

empresa possuía seguro de responsabilidade civil da barragem de Fun-

dão, entretanto, o valor limite de cobertura da apólice era de US$ 1 bi-

lhão, montante que, apesar de elevado, revelou-se insuficiente, diante 

da magnitude dos danos causados. 

As medidas de reparação, compensação e indenização seguem em 

curso, e eventual dimensão punitiva ainda não foi aplicada, mas os cus-

tos já despendidos pelos responsáveis até o momento, no montante de 

aproximadamente 6 bilhões de reais97  (ou 1,4 bilhões de euros ), deixam 

claro que a empresa Samarco não teria condições financeiras de efetuar 

a reparação do dano, que somente vem sendo possível pois suas duas 

controladoras, as empresas Vale e BHP Billiton, duas maiores minerado-

ras do mundo, foram chamadas à responsabilidade por solidariedade. 

O caso expõe, de forma cristalina, que não basta a exigência de garan-

tias, sendo necessário que sejam suficientes à cobertura dos potenciais 

danos, sob pena de não prestarem a seu fim de garantir a reparação e/ou 

compensação dos danos.

Mas, se por um lado, há a previsão de instituição de limites mínimos 

de garantia, por outro lado, pode-se apontar limites máximos? Em tese, 

97 Valor informado pela Fundação Renova, responsável pelas medidas de repa-
ração, compensação e indenização dos danos oriundos do rompimento da barragem de 
Fundão. FUNDAÇÃO RENOVA. Valores destinados para ações de reparação e compensação. 
Belo Horizonte: Fundação Renova, 2019. Disponível em: https://www.fundacaorenova.
org/. Acesso em: 26 jul.19.
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o valor do dano potencial deve estar garantido, entretanto, esse valor 
pode ser extraordinariamente elevado, a depender da atividade econô-
mica desempenhada, o que inviabilizaria, por exemplo, a contratação de 
seguro, seja por inviabilidade da atividade, em razão do custo de sua ga-
rantia, ou por incapacidade das próprias seguradoras.

Referindo-se aos seguros privados, Ulrich Beck aponta que nem todas 
as atividades potencialmente causadoras de danos ambientais são passí-
veis de garantias totais. Segundo o autor, o que denomina “princípio do 
seguro”, será justamente a fronteira entre os riscos ainda controláveis da 
“Primeira Modernidade” e os riscos incontroláveis da “Segunda Moder-
nidade”, que caracterizam a “sociedade de risco mundial”. A “ausência da 
cobertura adequada de seguro privado” irá balizar a passagem de uma 
sociedade controlável para uma incontrolável. Assim, existiriam setores 
de atividades, como genética humana e organismos geneticamente mo-
dificados, cuja impossibilidade de cálculo de risco de danos, a imprevisi-
bilidade, afasta a cobertura por seguros privados, se traduzindo em ativi-
dades de risco incalculável98. 

O próprio Parlamento Europeu, em resolução editada no ano de 2017, 
a respeito da implementação da Diretiva de responsabilidade ambiental, 
aduz que um mercado de seguros financeiros cresceu espontaneamente, 
em razão da exigência de garantia ambiental por diversos países da União 
Europeia, entretanto, que pode ser insuficiente para cobrir casos espe-
cíficos ou alguns tipos de operações, exemplificando com as plataformas 
offshore e as usinas nucleares99. 

98  BECK, Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Tra-
dução Marian Toldy e Teresa Toldy. Lisboa: Edições70, 2016. p.247.

99  EUROPEAN PARLIAMENT. European Parliament resolution of 26 October 2017 
on the application of Directive 2004/35/EC of the European Parliamente and of the Coun-
cil. Disponível em: https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld-2018/EP’s%20
ELD%20Resolution.pdf.  Acesso em: 29 set. 2019.
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E como deve o Estado atuar diante de riscos (incalculáveis) não se-
guráveis? A decisão deverá ser tomada no momento do procedimento 
administrativo de autorização ou licenciamento da atividade, em que se 
equalizarão os bônus e ônus, na busca da decisão razoável entre proibi-
ção ou autorização. Sendo a decisão final por autorização da atividade, 
e não se apresentando viável a exigência de seguro privado para a totali-
dade dos possíveis danos (cujo próprio cálculo não é factível), pensamos 
que o caminho seja a exigência seguro em valores mínimos, porém razo-
áveis100, acrescida da prestação de garantia por meio da constituição de 
fundos privados. 

Os fundos privados podem ser instituídos como forma de garantia 
ambiental individual ou coletiva, por aportes de um único ou de um con-
junto de operadores. 

Os fundos privados coletivos constituem uma interessante forma de 
prevenção de custos ambientais por operadores de determinado setor, 
que, em forma colaborativa, em uma espécie de cooperação, acordam 
com a constituição de um capital, formado por aportes regulares dos 
múltiplos participantes, que deverá socorrer algum dos membros do 
fundo ao qual eventualmente seja imputada responsabilidade ambien-
tal, permitindo, a depender do caso, que o custo da reparação ambiental 
não inviabilize a atividade econômica, uma vez que poderá ser suportado 
pelos recursos previamente depositados no fundo pelo responsável e pe-
los demais operadores coparticipantes, ocorrendo, assim, uma dispersão 
do risco e socialização dos custos entre os exploradores de determinada 
atividade econômica potencialmente causadora de dano ambiental.

100  Trata-se de verdadeira contradição, segundo Ulrich Beck, no sentido de que 
“quanto maior é o perigo, tanto menor é a cobertura por um seguro privado”. BECK, Ulrich. 
Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Tradução Marian Toldy e Tere-
sa Toldy. Lisboa: Edições70, 2016. p.247.

Ir para o índice



679

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

Os fundos privados coletivos apresentam como vantagem em relação 

ao seguro, para os operadores, o fato de que não são pagos prêmios 

à seguradora, mas sim realizados aportes no fundo, que pode ter uma 

gestão que permita, inclusive, o incremento do capital por meio de apli-

cações financeiras; assim, não obstante estarem reservados a um fim es-

pecífico, podem ser ativos e não passivos das empresas. Por outro lado, 

podem apresentar a desvantagem de não garantirem um duplo controle, 

como no caso dos seguros, sendo interessante que as partes envolvidas 

no fundo busquem estabelecer um mecanismo de duplo controle, ainda 

que em menor grau, de modo a assegurar que os demais componentes 

estejam atuando em conformidade com as regras ambientais, em uma 

forma de compliance, para reduzirem o risco de que o valor reservado no 

fundo venha a ser utilizado para reparação de algum dano que venha a 

ocorrer por negligência do operador101. 

Exemplo de fundo privado é o fundo internacional de indenização por 

danos causados por contaminação por hidrocarbonetos, criado em 1971, 

por um convênio complementar ao Convênio de Bruxelas de 1969, que 

versa a responsabilidade objetiva dos proprietários de navios em caso de 

acidente. O fundo serve para arcar com valores de indenização quando o 

proprietário não seja responsável, segundo disposto no convênio, quan-

do seja insolvente, ou quando o dano supere os limites de sua responsa-

bilidade, funcionando de modo complementar aos seguros, e permitindo 

uma indenização completa de eventuais danos102.

101  Nesse sentido, veja PAIXÃO, Tiago Manuel Carmona Simões da. Dano ecológico 
e garantias financeiras. Lisboa: FDUL: ICJP: CIDP, 2017. p.96. Disponível em: http://www.
icjp.pt/content/dano-ecologico-e-garantias-financeiras. Acesso em: 03 jul. 2019.

102  Vide CHARRO, María Calvo. Sanciones medioambientales. Madrid: Marcial 
Pons, 1999. p.177.
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Pensamos que os fundos constituem ferramenta fundamental no 
sistema de proteção ambiental, podendo representar o caminho ideal 
a ser trilhado na busca da efetiva prevenção e reparação dos danos am-
bientais sem impor os custos a toda a sociedade, e sem onerar excessi-
vamente determinado operador, mas sim diluindo entre os explorado-
res de atividades econômicas potencialmente causadoras de degrada-
ção ambiental, ademais de poderem oferecer a resposta necessária aos 
danos não seguráveis.

Os fundos privados podem fazer as vezes dos seguros, em especial 
quando instituídos de forma conjunta por operadores de determinado 
setor econômico, podendo se apresentar como forma financeiramente 
mais viável de garantia da atividade; ou, servirem como montantes com-
plementares aos seguros, permitindo a contratação de seguro até um 
limite razoável de capital e sua complementação por meio dos fundos.

Segundo Faure, pode-se chegar a dizer que se o dano ambiental não 
for identificável e mensurável ex ante, não será segurável, por não existir 
forma de previsibilidade do risco a ser assumido pelo agente assegura-
dor103, o que potencializa a importância dos fundos como mecanismos de 
garantia diante de danos imprevisíveis.

Dentre as sugestões do Parlamento Europeu para fins de harmoniza-
ção da aplicação da Diretiva de responsabilidade ambiental no âmbito da 
União Europeia, encontra-se a imposição mandatória da apresentação de 
garantias por parte dos operadores, acrescida da instituição de uma me-
todologia de cálculo de valor máximo de responsabilidade, levando em 

103  Conforme FAURE, Michael. The White Paper on Environmental Liability: efficien-
cy and insurability analysis. Maastricht: Maastricht University, 2001. p.188-201. Disponível 
em: https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/1031009/guid-53c20c35-ef58-4a58-
8c89-51984725cc76-ASSET1.0.pdf. Acesso em: 30 set. 2019.
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conta as características de cada atividade e área em que são desenvolvi-
das, devendo ser considerada, ainda, a possibilidade de instituir um fundo 
europeu para a proteção de danos causados ao meio ambiente, para fazer 
frente aos casos de insolvência, falha das garantias para cobertura da inte-
gralidade do dano, ou impossibilidade de identificação do responsável104.

Logo, a questão do custo da responsabilidade e valor a ser exigido 
como garantia, não obstante poder ser amenizada com a utilização dos 
fundos, demanda a instituição de metodologias (standards) de quantifi-
cação de danos e valoração de custos de reparação ambiental, de modo a 
impor alguma margem de previsibilidade na responsabilidade ambiental, 
possibilitando a efetiva aplicação da regra de prestação de garantias, com o 
devido prognóstico, por parte do poder público, dos valores a serem exigi-
dos; por parte dos operadores, dos valores a serem ofertados em garantia; 
e pelas instituições garantidoras, dos possíveis custos a serem suportados.

4.5. Quantificação e qualificação de danos e valoração de custos da 
reparação ambiental

Pensamos que eventuais limites de custos não devam ser expressos 
normativamente em valores, mas em níveis de responsabilidade, que 
poderão ser devidamente mensurados, com a indicação normativa de 
uma metodologia de quantificação e qualificação de danos e valoração 
de custos da reparação ambiental, ou seja, com a imposição de um pa-
drão, standard, protocolo, que preveja o caminho a ser seguido para a 
identificação dos danos e o cálculo do custo da reparação.

104  EUROPEAN PARLIAMENT. European Parliament resolution of 26 October 2017 
on the application of Directive 2004/35/EC of the European Parliamente and of the Coun-
cil. Disponível em: https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld-2018/EP’s%20
ELD%20Resolution.pdf  Acesso em: 29 set. 2019
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Quanto vale a morte de algumas centenas de peixes de determi-
nada espécie, a poluição de alguns quilômetros de um rio, ou a degra-
dação de alguns metros quadrados de uma floresta nativa? A equação 
econômica do valor dos bens ambientais é tarefa de árduos debates e 
pouco consentimento105.

Desse modo, para que efetivamente exista previsibilidade de custo da 
responsabilidade civil ambiental, possibilitando sua prévia mensuração, é 
fundamental a regulamentação de uma metodologia106 de quantificação 
e qualificação do dano e valoração dos custos de sua reparação107.

Em termos de responsabilidade civil, quando o dano não puder ser 
fixado em montante exato, o Tribunal deverá fixar seu valor de forma 
equitativa, dentro dos limites provados nos autos, ou seja, arbitra-se o 
valor da indenização por critérios judiciais108. 

Trata-se de forma que pode se pautar em grande subjetividade se não 
existir um protocolo, uma diretiva, uma estandardização prévia de quantifi-
cação e qualificação de dano e valoração de custos da reparação ambiental.

105  Segundo Alexandra Aragão, “a identificação e a valoração dos danos são dois 
momentos fundamentais no momento julgamento de ofensas ao ambiente, mas nem sem-
pre os aplicadores do direito estão preparados para o fazer.” ARAGÃO, Alexandra. Dano 
ecológico: critérios práticos de identificação e avaliação. Revista do Centro de Estudos Judi-
ciários, vol.II, 2013. p.271.

106  O termo metodologia é aqui utilizado no sentido de ser necessário ter um méto-
do, um caminho, um standard, previsto normativamente para o cálculo do dano ambiental.

107  Boyd aponta que a instituição de uma metodologia de valoração de danos, ao 
reduzir as incertezas da responsabilidade ambiental, serve de mecanismo para reduzir a 
oposição à contratação de garantias. “Opposition to assurance can be reduced by reducing 
the uncertainty of liability standards and the methodologies used to value damages”. BOYD, 
James. Financial Responsibility for Environmental Obligations: Are Bonding and Assurance 
Rules Fulfilling Their Promise? Whashington, D.C.: Resources for the Future, 2001. p.29. Dis-
ponível em: https://media.rff.org/documents/RFF-DP-01-42.pdf. Acesso em: 29 set. 2019.

108  Art. 566, n. 3, do Código Civil português e art. 946 do Código Civil brasileiro.
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A tarefa de determinar o que deve ser recuperado, como deve ser 

recuperado e os custos envolvidos, é do Estado109, cabendo ao opera-

dor responsável pelo dano identificar potenciais medidas de reparação e 

apresentá-las à autoridade competente para aprovação110.

É necessário, para tanto, a existência de parâmetros, previamente 

determinados, que irão guiar a mensuração dos danos, medidas e custos 

envolvidos, buscando-se evitar dois possíveis problemas de insegurança 

jurídica que a falta de metodologia pode gerar: a) barganhas por parte 

da autoridade estatal e operador responsável, buscando ser imposta me-

dida de prevenção, reparação ou compensação do dano menos dispen-

diosa, ainda que menos eficiente111; e b) impossibilidade de mensuração 

prévia de possíveis custos de danos para fins de autorização da atividade, 

previsão de custos pelo operador e prestação de garantia ambiental.

Neste ponto, a diretiva europeia de responsabilidade ambiental esta-

belece um quadro comum a ser seguido pelo responsável para identificar 

as medidas mais adequadas a serem adotadas e a forma de reparação 

(primária, compensatória ou complementar)112.

109  KRAMER, Ludwig. The Directive 2004/35 on environmental liability – useful? 
Atas do colóquio a responsabilidade civil por dano ambiental. Lisboa: Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas, Associação Portuguesa para o Direito do Ambiente e Instituto Lusíada 
para o Direito do Ambiente, 2009. p.46.

110  Art. 16, n. 1, do DL 147/2008.

111  Risco hipotético levantado por Kramer e apontado como de maior suscetibi-
lidade de ocorrência em pequenos danos ambientais, cuja mídia e sociedade não acom-
panham de perto as medidas de restauração. KRAMER, Ludwig. The Directive 2004/35 on 
environmental liability – useful? Atas do colóquio a responsabilidade civil por dano ambien-
tal. Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Associação Portuguesa para o Direito do 
Ambiente e Instituto Lusíada para o Direito do Ambiente, 2009. p.46.

112  Veja o Anexo II da Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.
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Quanto à reparação primária, devem ser realizadas ações que restitu-
am ao estado inicial os recursos naturais e serviços afetados, em um prazo 
acelerado; ou, pode-se optar pela regeneração natural, a depender do caso.

Já a reparação complementar ou compensatória deve ser realizada 
valendo-se do método de análise de equivalência, segundo o qual, primei-
ro identificam-se os recursos e serviços que sejam “suficientemente se-
melhantes” aos danificados, para, então, fazer-se a correspondência entre 
perda causada pelo dano (débito) e quantidade a ser reparada (crédito).

A norma traz dois métodos de análise de equivalência: recurso a re-
curso e serviço a serviço. No primeiro, os débitos e créditos são mensu-
rados na forma de unidade de recursos, como, por exemplo, um determi-
nado quantitativo de espécie de fauna ou flora; e no segundo, em termos 
de habitats semelhantes, como área e percentual de serviços perdidos113.

Não sendo possível a análise de equivalência por recurso ou serviço, 
seja por inviabilidade técnica ou por custo excessivo, é facultada a esti-
mação monetária do valor dos recursos naturais ou serviços perdidos e 
dos benefícios da reparação, valendo-se da análise de equivalência mo-
netária, que utiliza o método valor a valor.

113  O procedimento de análise de equivalência é, em regra, constituído por cinco 
etapas fundamentais: 1) avaliação preliminar, com a identificação dos dados disponíveis, 
das opções de reparação e da dimensão dos esforços de análise e avaliação; 2) determi-
nação e quantificação dos danos (débito), com a determinação das causas dos danos, das 
características dos recursos e serviços danificados, da unidade de medida a ser utilizada 
para sua avaliação, ai incluídas as perdas transitórias, a determinação e quantificação do 
estado inicial, ou seja, anterior ao dano, e o cálculo dos benefícios da reparação primária; 
3) determinação e quantificação dos ganhos da reparação (créditos), com a identificação 
das opções de reparação e escolha das mais adequadas e exequíveis, além do cálculo dos 
benefícios da reparação; 4) definição das escalas de intervenções de reparação, com a de-
terminação da extensão total da reparação e cálculo dos respectivos custos; 5) acompanha-
mento e apresentação de relatorias, envolvendo a elaboração de plano de reparação, com 
objetivos, projetos e metas, e o acompanhamento de sua execução.
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A falta de metodologia de quantificação e qualificação de danos e 

valoração custos da responsabilidade ambiental gerou diversas celeumas 

no caso Samarco. A empresa contratou uma renomada consultoria am-

biental internacional, que desenhou um plano de reparação de danos 

e valorou os custos. A perícia que assessorou o Ministério Público dis-

cordou de diversos pontos do plano, desde a quantificação e qualifica-

ção dos danos, o modo de implantação de medidas de reparação, até os 

custos envolvidos. Na falta de uma norma determinando os parâmetros 

da quantificação, qualificação e valoração do dano, viu-se diante de uma 

disputa técnico científica aonde os dois lados se pautavam em metodo-

logias aceitáveis, mas que levavam a resultados bastante diversos. Em 

qual metodologia deveriam as autoridades públicas se fundamentarem 

para a busca da solução consensual do problema? E se a utilização de 

uma metodologia possibilitasse a solução consensual e a de outra não, 

considerando o tempo que eventual decisão da questão nos tribunais iria 

levar? Qual seria a metodologia a ser aplicada pelo juiz: a da empresa, 

a dos peritos que assessoraram o Ministério Público, ou uma terceira? 

Percebe-se a necessidade de normatização de um sistema de metodolo-

gia de quantificação e qualificação de danos e valoração de custos para 

fins de reparação ambiental, buscando imprimir maior segurança jurídica 

ao sistema de responsabilidade ambiental.

4.6. Fundos ambientais públicos

Ponto que merece especial atenção em relação aos custos da responsa-

bilidade civil ambiental é o referente aos denominados fundos ambientais 

públicos, que constituem um patrimônio reservado para ser utilizado em 

ações de promoção e reparação do meio ambiente executadas pelo Estado.
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Os fundos ambientais públicos são fundos autônomos, com receitas 
próprias, instituídos e geridos pelo poder público, com o objetivo de su-
portar os custos de fiscalização, prevenção e reparação ambiental, quan-
do não puderem ser imputados ao operador da atividade. 

Existem diversas situações de passivos ambientais que não são imputá-
veis aos particulares, como, por exemplo, o denominado dano ambiental 
“órfão”, em que não é possível identificar o responsável ou este não mais 
existe114; os casos de insolvência, em que o valor do dano supere as condi-
ções econômicas do responsável, e não haja garantia ou não seja suficien-
te para cobrir os danos; as hipóteses de excludente de responsabilidade; 
além das catástrofes naturais, entendidas como danos causados por forças 
da natureza que não puderem ser imputados a uma atividade humana; 
cenários que revertem para o Estado o dever de reparar o meio ambiente.

114  No Brasil podemos citar o exemplo de minas abandonadas após o exaurimen-
to do mineral, sendo que as empresas responsáveis pela extração, em muitos casos, já 
foram dissolvidas, impedindo que cumpram com suas obrigações de reconstituição do 
meio ambiente afetado. 

Boyd cita, valendo-se de relatório da EPA de junho de 2000, que, nos EUA, existiriam 
aproximadamente 190.000 tanques subterrâneos de armazenamento abandonados, que 
implicam significante risco para os suprimentos de águas subterrâneas, sendo que em mui-
tos casos o proprietário não é localizado ou não tem condições de arcar com os custos da 
reparação ambiental. Aduz, ainda, que, segundo a EPA, o custo estimado para reparação 
de danos em sítios abandonados nos EUA, conforme lista nacional de prioridades, variaria 
de 150 a 420 milhões de dólares a cada ano. BOYD, James. Financial Responsibility for Envi-
ronmental Obligations: Are Bonding and Assurance Rules Fulfilling Their Promise? Whash-
ington, D.C.: Resources for the Future, 2001. p.5-8. Disponível em: https://media.rff.org/
documents/RFF-DP-01-42.pdf. Acesso em: 29 set. 2019.

Esteve Pardo aduz que o dano órfão, ao ser reparado com recursos de fundo público, 
contradiz o slogan de que “quem contamina paga”. Segundo o autor: “Se contradice así de 
manera flagrante el demagógico y burdo principio – eslogan, en realidad - <el que contami-
na paga> tan enfáticamente proclamado en la exposición de motivos de la Ley. Un principio 
que, para ser realistas, debería reformularse así: <el que contamina, si se le encuentra, 
paga; pero si no le se encuentra, es el conjunto de la comunidad el que acaba pagando con 
cargo a los presupuestos generales>.” ESTEVE PARDO, José. Derecho del medio ambiente. 4 
ed. Madrid: Marcial Pons, 2017. p.121.
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A intenção dos fundos públicos é justamente fazer com que os valo-
res que compõem seu patrimônio financiem essas atividades estatais, 
não sendo necessário utilizar o orçamento público, destinado às mais 
diversas políticas públicas, para a reparação de danos ambientais muitas 
vezes causados por particulares. 

É uma forma de socialização dos custos da reparação ambiental não 
entre toda a sociedade, mas sim no círculo limitado de operadores de 
atividades potencialmente causadoras de dano, considerando que são os 
responsáveis, em regra, pela formação do capital do fundo.

São diversas as fontes de recursos dos fundos ambientais públicos, 
podendo citar, por exemplo, condenações em ações de responsabilidade 
ambiental, percentuais sobre o valor do empreendimento em procedi-
mentos de autorização ou licenciamento ambiental, percentuais sobre 
valores de sanções ambientais aplicadas, percentual sobre valores de 
contratos de garantia ambiental, além de contribuições espontâneas de 
entidades públicas ou privadas.

Em Portugal, a Lei de Contraordenações Ambientais, Lei n. 50/2006, 
instituiu o Fundo de Intervenção Ambiental115, posteriormente regula-
mentado pelos Decretos Lei n. 207/2006 e 150/2008, com autonomia 
administrativa e financeira, tendo como objetivo financiar as ações de 
prevenção e reparação de danos a componentes ambientais naturais ou 
humanos, quando oriundos de ação humana ou forças da natureza, que 
exijam atuação célere do poder público ou para os quais não se possa 
utilizar outros instrumentos jurídicos ou financeiros.

Buscando uma maior eficácia da política ambiental, o Fundo de Inter-
venção Ambiental e os também existentes Fundo Português de Carbono, 

115  Art. 69 da Lei n. 50/2006.
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Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos e Fundo para a Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade, foram extintos pelo Decreto Lei n. 42-
A/2016, que instituiu um fundo único, denominado Fundo Ambiental, 
concentrando os recursos dos fundos anteriormente existentes, de for-
ma a potencializar sua capacidade financeira. 

O DL 42-A/2016 entrou em vigor no dia 01.01.2017, estabelecendo as 
regras para atribuição, gestão, acompanhamento e execução do Fundo 
Ambiental, sendo prevista a elaboração de um plano anual de atribuição 
de apoios e utilização das receitas116.

O orçamento do Fundo Ambiental, para o ano de 2017, foi de 153.873.943 
euros117, sofrendo um considerável incremento para 2019, passando para 
420.718.163 euros118. Dentre as fontes de captação de recurso, inclui-se o 
percentual de 45% das receitas provenientes das coimas aplicadas com fun-
damento na Lei Quadro de Contraordenações Ambientais119. Ademais, sobre 
o valor das garantias ambientais anteriormente referidas, incidirá uma taxa, 

116  “O Fundo financia entidades, atividades ou projetos que cumpram os seguin-
tes objetivos: a) Mitigação das alterações climáticas; b) Adaptação às alterações climáti-
cas; c) Cooperação na área das alterações climáticas; d) Sequestro de carbono; e) Recurso 
ao mercado de carbono para cumprimento de metas internacionais; f) Fomento da par-
ticipação de entidades no mercado de carbono; g) Uso eficiente da água e proteção dos 
recursos hídricos; h) Sustentabilidade dos serviços de águas; i) Prevenção e reparação de 
danos ambientais; j) Cumprimento dos objetivos e metas nacionais e comunitárias de ges-
tão de resíduos urbanos; k) Transição para uma economia circular; l) Proteção e conserva-
ção da natureza e da biodiversidade; m) Capacitação e sensibilização em matéria ambien-
tal; n) Investigação e desenvolvimento em matéria ambiental.” REPÚBLICA PORTUGUESA. 
Ambiente e Transição Energética. Fundo Ambiental. Lisboa: República Portuguesa, 2018. 
Disponível em: https://www.fundoambiental.pt/home.aspx  Acesso em: 04 mar.2019.

117  Ibidem.

118  REPÚBLICA PORTUGUESA. Despacho n.º 1761/2019. Orçamento do Fundo 
Ambiental para o ano de 2019. Diário da República, 2ª série, n. 35, 19 fev. 2019. Disponí-
vel em: https://www.fundoambiental.pt/legislacao/despacho-n-1761-2019-orcamento-
-do-fundo-ambiental-para-o-ano-de-2019.aspx. Acesso em: 01 mar. 2019.

119  Art. 70 e 73 da Lei n. 50/2006.
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a ser fixada por portaria governamental, no montante máximo de 1%, que 

deverá ser depositada pela seguradora, instituição bancária ou financeira in-

terveniente, em favor do Fundo Ambiental120.

No Brasil há o Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n. 

7.797/1989 e gerido pelo Ministério do Meio Ambiente, tendo como 

missão contribuir para a implementação da Política Nacional do Meio 

Ambiente, sendo seu orçamento previsto para 2019 de R$ 51,79 mi-

lhões121 (aproximadamente 12 milhões de euros122).

O valor total das multas aplicadas pelos órgãos federais de fiscaliza-

ção ambiental é revertido para o Fundo Nacional do Meio Ambiente123. 

Como Estados e Municípios podem instituir seus próprios fundos am-

bientais, eventuais multas aplicadas por suas autoridades competentes 

serão revertidas ao respectivo fundo. 

O montante disponível no orçamento do fundo público federal brasi-

leiro nos parece bastante tímido diante dos problemas a serem enfren-

tados pelo Estado em um país de dimensão continental e que abriga 

120  Conforme disposto no art. 23, n. 2, do DL 147/2008. Ocorre que, até o momen-
to de elaboração da presente investigação, essa portaria ainda não havia sido editada, não 
existindo regulamento do percentual da taxa e nem de suas regras de liquidação e paga-
mento, não sendo devida pelos operadores enquanto não houver a regulamentação. Urge, 
assim, que as autoridades portuguesas sanem essa mora e contribuam para o alargamento 
das fontes de recursos do Fundo Ambiental.

121  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Controladoria Geral da União. Fundo Na-
cional do Meio Ambiente. Brasília/DF: Controladoria Geral da União, 2019. Disponível em: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/44204?ano=2019. Acesso em: 01.mar. 2019.

122  Conversão utilizada aplicando-se taxa de câmbio de 1 euro equivalente a 4,30 
reais, valor aproximado da cotação das moedas em 01 mar.19.

123  Art. 73 da Lei n. 9.605/1998.
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ecossistemas de importância ímpar para o equilíbrio do meio ambiente a 

nível global, como a floresta amazônica124. 

Defendemos que os recursos arrecadados em ações de responsabili-
dade ambiental sejam preferencialmente destinados aos fundos ambien-
tais públicos. Nesse sentido, ilustrando novamente com o caso Samarco, 
uma vez que as controladoras da empresa possuem condições econô-
micas de arcarem com os custos da reparação ambiental, e a legislação 
brasileira prevê a responsabilidade objetiva e integral, não recaindo no 
Estado a necessidade de realização das ações de reparação, pensamos 
que eventuais condenações ou acordos que levem ao pagamento de in-
denização por dano moral coletivo ou valores a título de dimensão puni-
tiva da responsabilidade civil ambiental, devam ser direcionados ao fun-
do ambiental brasileiro, fortalecendo, assim, a capacidade do Estado de 
atuar na fiscalização, prevenção e reparação de danos ao meio ambiente.

CONCLUSÃO

A responsabilidade ambiental é um instituto ainda jovem, que apre-
sentou profunda evolução nos mais diversos ordenamentos jurídicos, 
mas que necessita percorrer uma “longa estrada” em busca do ideal de 
prevenção e reparação de danos ao meio ambiente.

Os custos financeiros envolvidos nas dimensões preventiva, reparató-
ria e punitiva da responsabilidade ambiental podem alcançar cifras bilio-
nárias, devendo a extensão do dano balizar o montante a ser arcado pelo 

124  Isto sem entrar na seara do observado contingenciamento que o Governo Fed-
eral vem impondo ao Fundo nos últimos anos, impedindo que os valores sejam destinados 
às ações de promoção e reparação ambiental.

Ir para o índice



691

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

responsável, não sendo aconselhável a fixação normativa de valores de 
limite de responsabilidade.

Os custos podem ser imputados ao operador ou ao Estado, a depen-
der da forma como a responsabilidade ambiental é normatizada, confor-
me percebemos dos casos Borba e Samarco.

Pensamos que a solução mais adequada para a questão dos elevados 
custos passe pela imputação da responsabilidade, de forma primaria, ao 
operador cuja atividade tenha causado o dano (ou esteja na iminência de 
causar um dano futuro), afastadas as indesejáveis excludentes de paga-
mento por ato autorizativo ou imprevisibilidade, e acrescida da exigência 
de prestação de garantias ambientais suficientes a cobrirem os custos de 
eventual ação preventiva ou reparatória, em especial na forma de segu-
ros e fundos privados coletivos, além da instituição de fundos ambientais 
públicos, em um sistema de múltiplas garantias.

Um regime de responsabilidade ambiental, em especial no que se 
refere à responsabilidade objetiva, só é eficiente se for contornado o 
problema da insolvência, que impede a reparação do dano, sendo funda-
mental a exigência de garantias por parte do operador.

Os fundos privados coletivos despontam como alternativa de garantia 
nas atividades cujo risco próximo do incalculável possa inviabilizar a presta-
ção de seguro, podendo ser constituídos como garantia primária ou de for-
ma complementar à contratação de seguro em montante que não cubra a 
integralidade do dano, buscando o equilíbrio entre a garantia da proteção 
ambiental e a viabilidade da manutenção da atividade econômica.

A normatização e efetiva implementação da exigência de garantias, 
em especial na forma de seguros e fundos, dotando esses instrumentos 

de recursos suficientes para suportarem os custos financeiros da respon-
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sabilidade ambiental, parece ser a direção que os ventos sopram na bus-

ca de uma efetiva prevenção e reparação do dano ambiental, protegendo 

contra eventual insolvência do operador e financiando as ações estatais 

de prevenção e reparação com recursos oriundos dos exploradores de 

atividades potencialmente causadoras de danos ambientais125.

A instituição de garantias demanda a possibilidade de prévia mensu-

ração de custos, ainda que por aproximação, considerando que a exatidão 

apenas será possível após ser conhecida a dimensão do dano, mostrando-

-se fundamental a regulamentação de parâmetro oficial de quantificação e 

qualificação de danos e valoração de custos de reparação ambiental.

A viabilidade de prévia mensuração de custos ambientais, adicionada à 

exigência de garantias, em especial por seguros e fundos, funcionam como 

mecanismo de mitigação da insegurança observada pela inexistência de limi-

te financeiro da responsabilidade ambiental, além de oferecer resposta ade-

quada aos casos de insuficiência econômica do operador, de insuficiência da 

garantia, de impossibilidade de identificação do responsável, ou quando a 

responsabilidade recair sobre o Estado, evitando, assim, a indesejada dilui-

ção dos custos ambientais de empreendimentos privados na coletividade.

A evolução dogmática da responsabilidade civil ambiental deve neces-

sariamente passar pelo enfrentamento dos seus elevados custos financei-

ros e pelo desenvolvimento de ferramentas que possibilitem aos responsá-

125  Neste sentido, Ulrich Beck entende que os seguros seriam um dos contrapontos 
aos riscos da sociedade moderna: “A Modernidade que introduz a insegurança em todos 
os nichos da existência encontra o seu princípio oposto num <contrato social> contra as 
inseguranças e destruições causadas pela indústria, constituído por contratos de seguros 
públicos e privados, que ativa e renova a confiança nas empresas e no governo.” BECK, 
Ulrich. Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Tradução Marian Toldy 
e Teresa Toldy. Lisboa: Edições70, 2016. p.62.
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veis suportarem esses valores, sendo as garantias, em especial na forma de 
seguros e fundos, um caminho a ser seguido em prol da segurança jurídica.
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O licenciamento ambiental  
comparado: o valor do silêncio  
e partes do procedimento que  
ameaçam o equilíbrio do meio  
ambiente a ser protegido.

CAIO BRILHANTE GOMES1   

s1

INTRODUÇÃO

O Direito do Ambiente, tanto em Portugal quanto no Brasil, possui diver-
sos instrumentos que propiciam a sua ocorrência prática, a qual se configu-
ra com o objetivo de compatibilizar a proteção ambiental com o desenvol-
vimento econômico dos países, e um dos mais importantes instrumentos 
utilizados para tanto é o licenciamento ambiental, que, ao mesmo tempo, 
deve representar a defesa dos recursos naturais e garantir segurança jurídica 
àqueles que pretendem realizar atividades produtivas lato sensu.

1  Advogado; Professor da Universidade da Amazônia – UNAMA; Mestrando em 
Direito e Ciências Jurídico-Ambientais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
- FDUL; Pós-Graduado em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP; Bacharel em Direito pelo Centro 
Universitário do Estado do Pará – CESUPA; Membro do Grupo de Pesquisa MinAmazônia. 
Endereço eletrônico: caio-brilhante@hotmail.com.
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Assim, será analisado o procedimento de licenciamento ambiental, 
sob uma perspectiva comparada, entre os países supracitados (Brasil e 
Portugal), objetivando verificar uma possível relação entre a figura do 
deferimento tácito, existente no licenciamento ambiental de Portugal, e 
a previsão de prorrogação automática da licença ambiental, prevista no 
ordenamento jurídico brasileiro.

Deste modo, o trabalho foi fracionado em três partes lógicas, inician-
do com apresentação e contextualização das figuras de valoração do 
silêncio e a problematização das mesmas, a segunda parte com a com-
paração propriamente dita entre os países Portugal e Brasil, e a terceira 
com propostas e aspectos que serão ponderados para o que chamamos 
de um possível “licenciar mais verde”.

O estudo é dividido em quatro capítulos, no primeiro será tratado o 
surgimento das figuras supramencionadas, quais sejam o deferimento 
tácito e a prorrogação automática, observando desvantagens e eventu-
ais vantagens da existência de tais figuras sob uma perspectiva histórica, 
neste sentido é empregado de início o conflito entre meio ambiente e 
desenvolvimento econômico, sendo posteriormente alterado.

Após, será analisado o licenciamento ambiental no direito portu-
guês, explanando como ocorre o procedimento administrativo de licen-
ciamento ambiental, quais os prazos previstos para o mesmo, como 
o deferimento tácito está presente no ordenamento e como a norma 
trata a ponderação do conflito entre a celeridade procedimental e a 
proteção do meio ambiente.

Adiante será investigado o licenciamento ambiental brasileiro, tam-
bém demonstrando o seu procedimento administrativo, quais as normas 
que tratam do assunto no Brasil, os prazos existentes em lei e se há a 
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possibilidade de introdução do deferimento tácito no direito brasileiro, 

notadamente verificando a Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019. 

Ao fim, serão apresentados os cenários com soluções de otimização 

para os procedimentos administrativos de licenciamento ambiental em 

ambos os países, expondo a seguir as conclusões deste estudo.

Portanto, o trabalho investiga se há uma relação de similaridade en-

tre o deferimento tácito e a prorrogação automática, no que tange aos 

aspectos jurídicos, assim como verifica se um instituto é mais adequado 

que o outro e quais as soluções e alternativas aos mesmos. Com isso, 

também devem ser apresentadas neste introito algumas premissas ado-

tadas na escrita, para a melhor compreensão do presente trabalho. 

Inicialmente, não se pretende analisar como foco do trabalho o fac-

to jurídico do deferimento tácito, por se tratar de um ensaio no qual o 

mesmo será analisado no âmbito do direito do ambiente e comparado 

com outro instituto do direito brasileiro, que é a prorrogação automática.

Nesse sentido, o deferimento tácito e a prorrogação automática serão 

estudados apenas com seus efeitos e causas no âmbito do direito do am-

biente, notadamente no âmbito das leis que se propõe, quais sejam as 

legislações que tratam de licenciamento ambiental no Brasil e em Portugal.

Outrossim, também cumpre afirmar que adota-se como definição do 

deferimento tácito o que leciona o Professor Doutor João Tiago Silveira, 

quando afirma que “deferimento tácito é o acto ficcionado através do 

qual se concede ao particular, nos casos e condições legalmente previs-

tas, o correspondente à sua pretensão, na sequência do decurso de um 

lapso temporal sem que a administração se tenha pronunciado sobre a 
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mesma”2, não sendo um acto administrativo, e sim um facto jurídico ao 
qual é aplicado o regime jurídico de determinado acto administrativo.

Do mesmo modo, não será realizada uma análise minuciosa dos de-
mais diplomas legais que se relacionam ou tratam do tema licenciamen-
to ambiental, tal como o Decreto-Lei (DL) nº 75/2015, por não ser o foco 
do trabalho, concentrando-se  principalmente no DL 127 (RLA) e na Lei 
Complementar (LC) 140/2011. 

Por fim, no Brasil será estudado apenas o procedimento de licencia-
mento ambiental federal, ou seja, aquele conduzido pelo Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Esclarecidas estas premissas, essenciais para este trabalho, iniciamos 
o ensaio na esperança de contribuir para o debate considerando que 
este é um tema de tratamento reiterado pelos gestores públicos, juristas 
e doutrina, que deve ser objeto de aperfeiçoamento contínuo. 

1. O SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO E A RELAÇÃO ENTRE O DEFERI-
MENTO TÁCITO E A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA NO LICENCIAMEN-
TO AMBIENTAL

Neste capítulo será verificado o surgimento de tais figuras de valora-
ção do silêncio e as razões que justificam a existência das mesmas nos 
ordenamentos jurídicos brasileiro e português.

A princípio, cumpre afirmar que quando uma pretensão é apresenta-
da pelo particular perante a administração pública, este primeiro espera 

2  SILVEIRA, João Tiago. O deferimento tácito (Esboço do regime jurídico do acto 
tácito positivo na sequência de pedido do particular). Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, 1999, p. 72.
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obter uma decisão a respeito da mesma, contudo não raro ocorre uma 

ausência no retorno da administração, chamada omissão após certo prazo, 

com a inatividade administrativa no que tange a essa resposta necessária, 

e nisso está caracterizado o chamado silêncio por parte do ente público.

Com este silêncio, sendo positivo ou negativo, há consequências a 

serem observadas, e neste trabalho serão utilizadas como objeto de es-

tudo apenas figuras de valoração positiva do silêncio da administração, 

que é o caso do deferimento tácito, vigente no ordenamento jurídico de 

Portugal e da prorrogação que ocorre de forma automática nas licenças 

ambientais no Brasil. Ao final, serão explanadas as consequências destas 

figuras de valoração do silêncio, no contexto do conflito entre o meio 

ambiente e o desenvolvimento econômico.

Passemos então a verificar o silêncio da administração, notadamente os 

institutos escolhidos, que configuram formas de valoração positiva do silên-

cio no direito do ambiente, demonstrando o seu surgimento e conceituação.

1.1. O surgimento de tais figuras de valoração do silêncio na legis-
lação: o deferimento tácito e a prorrogação automática

Historicamente, foi o ordenamento jurídico francês quem associou 

ao silêncio um valor jurídico, porém negativo, imbuído da necessidade de 

conseguir proteção judicial, e no que concerne à figura do silêncio positi-

vo, ou deferimento tácito coube ao direito do urbanismo abrir as portas 

à mesma, conforme ensina a Prof.ª. Dra. Raquel Carvalho3.

3  CARVALHO, Raquel. O deferimento tácito em direito do urbanismo e ambiente 
– Breves reflexões. In. Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente. Nº 31/34. Almedina. 
Lisboa, 2009/2010, p. 392.
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Nesse sentido, como também discorre o Prof. Dr. Carlos Cadilha, o 
que se pretendia era, diante da inexistência de outra possibilidade jurídi-
ca à época, “evitar as condições desvantajosas para a esfera jurídica dos 
particulares que poderiam resultar da inércia administrativa em relação 
a certos direitos cujo exercício depende de autorização”4.

Logo, nas lições do Prof. Dr. Vasco Pereira da Silva, cria-se o ato tácito 
como forma de reagir contra uma atitude omissiva ilegal, através da sua im-
pugnação, sendo esta figura adotada em Portugal, Espanha, Itália e França5.

Assim, o particular não deveria ser prejudicado devido ao imobilismo 
da administração pública, de modo a não obter um retorno no que tange 
a sua pretensão, para que possa agir ou não agir, conforme seu interesse 
e o interesse público, o que atualmente não faz mais sentido6, conforme 
será explanado.

Não obstante estes objetivos de proteção do particular, surge a pos-
teriori o interesse em conferir-se celeridade às decisões administrativas, 
sustentada, entre outros, na prescrição de prazos decisórios que fossem 
reduzidos em demasiado. Portanto, o ato silente se apresentaria, prin-

4  CADILHA, Carlos Alberto Fernandes. O Silêncio Administrativo. In: Cadernos de 
justiça administrativa. nº 28 - Braga, 2001, p. 22.

5  PEREIRA DA SILVA, Vasco. Para um contencioso administrativo dos particulares: esbo-
ço de uma teoria subjectivista do recurso directo de anulação. Almedina: Coimbra, 1989, p. 228.

6  Sobre essa questão também afirma Vasco Pereira da Silva “(…) que a figura do 
deferimento tácito, se fazia sentido como “expediente” destinado a facilitar actuações buro-
cráticas, no caso de relações inter-orgânicas, ou como forma de proteção de direitos dos par-
ticulares contra a inércia da Administração, no domínio das permissões legais, em nossos dias, 
perdeu grande parte da sua razão de ser” já que “as exigências da Administração moderna 
apontam ou para formas mais expeditas de organização e de funcionamento, de acordo com 
princípios como os da eficiência e da desburocratização (vide os artigos 267º da Constituição 
e 10º do Código de Procedimento Administrativo), que desaconselham a existência de “apro-
vações” meramente “burocráticas”. (PEREIRA DA SILVA, Vasco. Ibid, p. 398 e 399).

Ir para o índice



704

cipalmente, como um instrumento de defesa dos administrados, tanto 
no âmbito da mora administrativa quanto no direito de obter respostas 
quanto à sua pretensão.

Nesse contexto, conforme ensinamentos do Prof. Dr. João Tiago Sil-
veira, estes fatos jurídicos revelam-se como consequência jurídica do si-
lêncio da administração, durante certo período temporal, e assim o que 
se pretende é impedir que o processo de decisão administrativa fique 
paralisado devido esta inércia7.

Sendo assim, passado o lapso temporal, por vezes previsto em lei, se 
concede ao particular o correspondente a sua pretensão, sendo esse o 
chamado deferimento tácito, ou seja, a atribuição de um efeito de aco-
lhimento do requerido pelo particular face ao ato silente oriundo da ina-
tividade administrativa. 

O deferimento tácito propriamente dito será analisado em tópico a 
seguir, assim como as críticas existentes ao mesmo, contudo importa 
destacar o que também esclarece o Prof. Dr. Vasco Pereira da Silva, de 
que o deferimento tácito é ficção legal, com pressupostos iguais ao inde-
ferimento tácito, quais sejam o pedido do particular, órgão competente, 
dever legal de decidir, omissão em ato relevante após determinado pra-
zo, porém com efeitos positivos8.

No Brasil, por sua vez, há a previsão da prorrogação automática, que 
consiste na possibilidade, expressamente garantida em lei, de que a licença 

7  SILVEIRA, João Tiago. O deferimento tácito (Esboço do regime jurídico do acto 
tácito positivo na sequência de pedido do particular). Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, 1999, p. 6-8.

8  PEREIRA DA SILVA, Vasco. O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanálise: 
Ensaio sobre as acções no novo processo administrativo. 2ª ed., atual. Almedina: Coimbra, 
2009, p. 397 e 398.
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ambiental fique automaticamente prorrogada, caso o titular da licença peça 
a sua renovação no prazo legal, qual seja de 120 dias anteriores à validade da 
mesma, conforme previsto na Lei Complementar de nº 140 de 20119.

Sendo assim, caso o pedido de renovação da licença seja realizado 
com 120 dias, ou mais, de antecedência do prazo de validade da mesma, 
esta permanece válida, incluídas as suas condicionantes que possam ser 
de cumprimento continuado, até que o órgão licenciador se manifeste 
definitivamente sobre o pedido.

Disto infere-se que a administração pública confere legalidade pre-
sumida ao empreendimento, como forma de garantia ao administrado, 
considerando que já houve um procedimento administrativo de licencia-
mento ambiental prévio, no qual foi concedido a licença.

Percebe-se que no caso da prorrogação automática trata-se de um ins-
trumento posterior ao procedimento administrativo, já o deferimento táci-
to, como previsto em lei, é anterior a este procedimento, não havendo uma 
licença concedida previamente, sendo este o ato que passa a concedê-la.

Deste modo, com a prorrogação automática, como o próprio nome 
afirma, fica prorrogada a licença ambiental do particular até que ocorra 
a manifestação definitiva do órgão ambiental, a qual pode ser positiva 
ou negativa. Portanto, com a manifestação positiva, a licença ambiental 
é renovada, podendo inclusive conter novas exigências e condicionantes 
a serem cumpridas, e com a negativa a licença deixaria de estar vigente, 

9  “Art. 14.  Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para 
tramitação dos processos de licenciamento. […] § 4º A renovação de licenças ambientais deve 
ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo 
de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a ma-
nifestação definitiva do órgão ambiental competente. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp140.htm, último acesso em 30 de setembro de 2019.
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devendo o particular encerrar suas atividades sob pena de incorrer em 
crime por atuação sem licença, nos termos da Lei 9.605 de 199810.

Cumpre ressaltar que em Portugal também há previsão legal sobre 
a renovação da licença ambiental, não existindo contudo o instituto da 
prorrogação automática. Resta previsto, no artigo 21 do Decreto Lei 
nº127/201311 (Regime da Licença Ambiental), que, em até seis meses 
antes do fim da validade da licença ambiental, o operador deve enviar à 
APA (Agência Portuguesa do Ambiente), os elementos que instruíram o 
pedido de licenciamento que precisem ser atualizados.

Neste contexto, caso o operador, e titular da licença ambiental, não en-
vie à APA os elementos supracitados, a norma prevê que a própria APA no-
tificará o operador para que informe sobre a existência de eventuais alte-
rações ou atualizações necessárias. Além disso, a notificação será enviada 
com prazo para resposta, o qual, caso não seja cumprido, tem como conse-
quência a licença caducar, o que configura um cenário mais adequado do 
que a simples prorrogação da licença ambiental após pedido de renovação.

Nota-se com isso que a decisão do legislador de deixar ao encargo da 
Agência Ambiental que notifique o operador para que este se manifeste 
e, caso não o faça a licença passe a caducar, está em consonância com o 
princípio constitucional da prevenção, basilar do direito do ambiente e 
vigente tanto no Brasil quanto em Portugal, que objetiva evitar lesões do 

10 “Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer 
parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente polui-
dores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando 
as normas legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis meses, ou 
multa, ou ambas as penas cumulativamente.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9605.htm, último acesso em 30 de setembro de 2019.

11 Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/499546/details/maximized?print_
preview=print-preview, último acesso em 30 de setembro de 2019.
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meio ambiente, com a antecipação de situações potencialmente perigo-
sas que possam oferecer riscos aos componentes ambientais12. 

Além disso, conforme previsto na norma, caso o operador responda 
a notificação da APA informando que não há atualizações dos elementos 
que instruíram o pedido de licenciamento, deverá ocorrer vistoria da APA 
no local e, somente após a mesma, a licença é renovada por igual período.

Portanto, entende-se como pertinente a comparação de ambos os 
institutos em análise, apresentando as semelhanças, quais sejam que 
ambos poderiam ser referidos como garantias do administrado perante 
a administração pública13, também que nos dois há um silêncio tempo-
ral da administração pública, que deve se manifestar sobre determinada 
pretensão do particular. 

Poder-se-ia afirmar até que na prorrogação automática há um deferi-
mento tácito temporário de renovação da licença, através da prorrogação 
indefinida, considerando que a administração pública, através do órgão am-

12  PEREIRA DA SILVA, Vasco. Verde Cor de Direito Lições de Direito do Ambiente. 
2ª ed. Almedina. Lisboa, 2002, p. 66.

13  Neste ponto há divergências na doutrina, vide Vasco Pereira da Silva e Tiago 
Macieirinha ao discorrerem que “não procede o argumento segundo o qual a lei pre-
tendeu ficcionar a prática do ato administrativo, de forma a acautelar os interesses dos 
particulares que formularam pedidos à Administração, tal como se fossem beneficiários 
de um ato constitutivo de direitos.”, pois “o legislador não pode fazer degenerar a fun-
ção administrativa em atividade omissiva ou silente, o que traduziria um perigo para a 
realização dos interesses públicos que a Constituição lhe confia, para além de significar 
uma ameaça intolerável para os direitos dos particulares terceiros, titulares de interesses 
contrários aos dos beneficiários do deferimento”, e ainda que ao “admitir a produção 
cega de efeitos positivos de forma definitiva – sem ponderação – equivaleria a uma vio-
lação da reserva constitucional de Administração Pública, por um lado, e a violação do 
princípio constitucional do respeito pelos direitos dos particulares, por outro”. (PEREIRA 
DA SILVA, Vasco; MACIEIRINHA, Tiago. Agir não agindo: Da insustentabilidade do deferi-
mento tácito. In: Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier. 
Universidade Católica Editora: Lisboa, 2015, vol. 3, p. 613 e 614).
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biental, não possui prazo para analisar este pedido de renovação da licença 
ambiental, e o particular permanece exercendo sua atividade a qual pode 
carecer de fiscalização ou de novo olhar do órgão público sob a mesma.

Enquanto verifica-se como diferença o fato de que, o deferimento 
tácito, como previsto no ordenamento jurídico de Portugal, ocorre no 
início de um processo administrativo de licenciamento ambiental, quan-
do ainda não houve qualquer análise do órgão ambiental sob o pedido 
de licença, enquanto que na prorrogação automática ocorre uma pror-
rogação, ao fim do prazo de validade, de licença ambiental válida, porém 
com condições que podem ter mudado durante o tempo de realização 
da atividade pelo particular.

Por fim, pode-se afirmar que ambos os instrumentos possuem seme-
lhanças importantes, que tornam apropriado o estudo dos mesmos de 
modo comparado, não obstante possuírem também suas peculiaridades 
e diferenças, conforme características próprias dos ordenamentos jurídi-
cos nos quais estão inseridos.

Diante do exposto, analisaremos a seguir os objetivos que justificam 
a existência destes institutos na atualidade, assim como eventuais vanta-
gens e desvantagens de ambos, considerando um conflito inicial, e que é 
recorrente no direito do ambiente, entre o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e o desenvolvimento econômico, sendo inclusive o próprio li-
cenciamento ambiental oriundo do mesmo, conforme será explanado.

1.2. Objetivos, vantagens, desvantagens e o conflito meio ambien-
te vs. desenvolvimento econômico

Inicia-se este tópico reiterando que a previsão legislativa tanto do 
deferimento tácito quanto da prorrogação automática objetiva, dentre 
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outros, garantir maior celeridade aos procedimentos administrativos, no-

tadamente do procedimento de licenciamento ambiental.

O licenciamento ambiental surge corolário do princípio constitucional 

da prevenção, não sendo “obstáculo teimoso ao desenvolvimento”14, e 

sim forma de conciliar e possibilitar que ocorra este desenvolvimento 

econômico, essencial para qualquer nação, em consonância com a prote-

ção dos recursos naturais e do equilíbrio ambiental como um todo. Esta 

compatibilização ocorre com o controle, pela administração pública, das 

obras, atividades, estabelecimentos, entre outros, que possam causar 

significativos impactos ou danos efetivos ao meio ambiente15.

Neste sentido são os ensinamentos da Prof.ª. Dra. Erika Bechara, ao 

afirmar que o meio ambiente não pode ser compreendido “como uma ne-

cessidade isolada. A harmonização entre direitos de igual relevância exige 

coexistência e não sobreposição, o que leva, por vezes, a uma redução das 

forças de cada qual”16, e incluímos que essa harmonia é positivada na nor-

ma por meio de institutos como os que analisamos neste estudo.

14  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. P. 777.

15  Sobre a diferença entre dano e impacto, Eduardo Fortunato Bim ensina que, 
“impacto negativo ao meio ambiente é algo previsto e avaliado, logo, aceito, enquanto 
dano não foi previsto e, consequentemente, gerenciado, não sendo aceito. Impacto am-
biental sempre ocorrerá, seja ele positivo, seja adverso ou negativo. O que o Direito Am-
biental quer evitar pela via instrumento de licenciamento ambiental é se o impacto am-
biental não foi previsto no licenciamento ambiental, o órgão licenciador não pôde realizar a 
ponderação adequada entre os valores concorrentes e nem gerenciar os impactos median-
te mitigantes.” (BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018, p. 74 e 75).

16  BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009. p. 135.
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Destarte, o deferimento tácito nada mais é do que a dispensa de uma 

verificação ambiental pelo decurso de um prazo17, enquanto que a pror-

rogação automática se caracteriza como permissão da continuidade da 

atividade econômica, indefinidamente, enquanto não há análise da ad-

ministração pública sobre o pedido de renovação da licença ambiental.

Ainda, especificamente sobre a prorrogação automática, cumpre fri-

sar que se o titular da licença não requer a renovação da sua licença am-

biental no prazo legal de 120 dias anteriores ao vencimento da licença, 

caso ocorra a negativa da renovação este poderá ser autuado adminis-

trativamente, tratando-se portanto de efeito ex tunc, no qual o particular 

pode ser autuado desde o primeiro dia posterior ao vencimento.

Nessa perspectiva, conforme ensinamentos do Prof. Dr. João Tiago Sil-

veira discorrendo sobre o deferimento tácito, poderiam ser referidas como 

vantagens destes institutos18, além da justificativa constitucional, a garan-

tia da celeridade procedimental, a proteção de direitos constitucionalmen-

te consagrados cujo exercício dependia de um controlo administrativo e, 

possivelmente, um maior desenvolvimento econômico prima facie19.

17  Sobre esse transcurso, PEREIRA DA SILVA e MACIEIRINHA esclarecem que “na 
maior parte dos casos, o decurso do prazo de produção do deferimento tácito se fica a 
dever a descuido, desinteresse, excesso de trabalho ou até desconhecimento ou a dúvidas 
quanto à interpretação do Direito.” (PEREIRA DA SILVA, Vasco; MACIEIRINHA, Tiago. Agir 
não agindo: Da insustentabilidade do deferimento tácito. In: Estudos dedicados ao Profes-
sor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier. Universidade Católica Editora: Lisboa, 2015, vol. 
3, p. 612).

18  Sobre tais vantagens discorda parte da doutrina, vide PEREIRA DA SILVA, Vasco. 
O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanálise: Ensaio sobre as acções no novo pro-
cesso administrativo. 2ª ed., atual. Almedina: Coimbra, 2009, p. 400.

19  SILVEIRA, João Tiago. O deferimento tácito (Esboço do regime jurídico do acto 
tácito positivo na sequência de pedido do particular). Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, 1999, p. 74.
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Por conseguinte, destacam-se também as desvantagens destes institu-
tos, que conforme ensina a doutrina, são mais relevantes que as vantagens, 
pois ferem o princípio da prevenção, precípuo do direito do ambiente.

O Prof. Dr. Vasco Pereira da Silva inclusive leciona que a licença ambiental 
tem natureza jurídica “de uma decisão prévia, condicionadora da existência 
e do conteúdo de posteriores actos administrativos”20, elementos estes que 
não são cumpridos, quando há actos de silêncio positivo da administração.

Do mesmo modo, também elucida-se que a figura do deferimento tá-
cito não encontra amparo constitucional, pois a Administração deixa de 
ponderar, produzindo efeitos jurídicos e desprezando valores com digni-
dade constitucional, violando o princípio da imparcialidade, pois permite 
que interesses privados e públicos sejam desconsiderados, como a audi-
ência de interessados ou o dever de fundamentar a decisão21.

Assim, apresentam-se como desvantagens os evidentes riscos graves de 
lesão ilegal de interesses públicos, a falta de proteção efetiva de direitos de 
terceiros, a insegurança jurídica para o administrado, e a proteção inadequa-
da ao meio ambiente com a criação de riscos graves de danos ao mesmo.

Além disso, acertadamente ensina a Prof. Dra. Carla Amado Gomes quan-
do também ressalta a preocupante ausência de ponderação que acaba por 
ocorrer quanto a possível violação à Convenção de Aarhus e da directiva 
2003/4/4, pois o procedimento pode vir a ocorrer sem a participação pública22.

20  PEREIRA DA SILVA, Vasco. Verde Cor de Direito Lições de Direito do Ambiente. 
2ª ed. Almedina. Lisboa, 2002, p. 207.

21  PEREIRA DA SILVA, Vasco; MACIEIRINHA, Tiago. Agir não agindo: Da insusten-
tabilidade do deferimento tácito. In: Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da 
Gama Lobo Xavier. Universidade Católica Editora: Lisboa, 2015, vol. 3, p. 605.

22  AMADO GOMES, Carla. O procedimento de licenciamento ambiental revisitado. 
In: Estudos de Direito do Ambiente e de Direito do Urbanismo. REBELO DE SOUSA, Marcelo; 
AMADO GOMES, Carla (Coord.). ICJP, Lisboa, 2011, p. 139.
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Deste modo, percebe-se que o surgimento de tais previsões legislativas 
no âmbito do direito do ambiente, é oriundo, prima facie, do constante 
conflito entre princípios constitucionalmente previstos, quais sejam ao 
meio ambiente e ao desenvolvimento econômico, que é aqui mencionado 
para fins histórico-legais, como responsável por tais figuras que considera-
-se flexibilizarem a proteção do meio ambiente. Observa-se também que o 
mesmo se fraciona em outro choque de princípios, mais específico e que 
será tratado em tópicos a seguir no presente trabalho, qual seja da celeri-
dade procedimental vs. proteção efetiva do meio ambiente. 

Sobre esse primeiro conflito, reiteramos que o próprio texto cons-
titucional assim como as normas infraconstitucionais sempre buscam 
compatibilizar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento 
econômico, sendo afirmado que por este motivo é acolhida a lógica do 
desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto, como bem coloca o Dr. Timothy Berger (Editor Execu-
tivo do Jornal “Temple Environmental Law and Technology”) “a área do 
direito ambiental geralmente incorpora uma tensão entre preocupações 
ambientais e pressões econômicas”23.

Ademais, é evidente que os países precisam crescer e se desenvol-
ver, pois sem crescimento há empobrecimento da população e queda na 
qualidade de vida em todos os níveis. Por sua vez, o crescimento econô-
mico precisa em grande parte da extração de recursos naturais, portanto, 
invoca-se a adoção de outro imperativo que é o equilíbrio ou proporcio-
nalidade, devendo-se sempre verificar a possibilidade de harmonização 

23  BERGER, Timothy. Environmental Law—Balancing Environmental and Economic 
Concerns and the Supreme Court’s Bias Towards the Economy—Robertson v. Seattle Audu-
bon Society, 112 S.ct. 1407 (1992), 12 Temp. Envtl. L. & Tech. J. 121, (1993), p. 121.
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entre estes direitos (meio ambiente e desenvolvimento econômico) a 

qual ocorre também por meio de instrumentos como o licenciamento 

ambiental, que será tratado a seguir24.

Destarte, passaremos a analisar peculiaridades dos procedimentos 

de licenciamento ambiental em Portugal e no Brasil, respectivamente, 

para a plena compreensão de como os institutos do deferimento tácito 

e da prorrogação automática ocorrem no âmbito deste procedimento 

administrativo comum a ambos os países.

2. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO DIREITO PORTUGUÊS

Iniciaremos com a análise do licenciamento ambiental conforme pre-

visto no ordenamento jurídico português.

A princípio, cumpre mencionar que, através da Diretiva 96/61/CE, al-

terada pelas Diretivas 2003/35/CE e  2008/1/CE, a União Europeia ado-

tou a licença ambiental como instrumento preferencial de promoção, 

da prevenção e controlo integrado da poluição25, ocorrendo também a 

publicação da Diretiva nº 2010/75/EU (todas do Parlamento Europeu e 

do Conselho), relativa à emissões industriais, que consolida esta opção.

Em Portugal, o licenciamento ambiental é constitucionalmente pre-

visto, embasado no dever do Estado de “prevenir e controlar a poluição 

24  Cfr. BUZAGLO DANTAS, Marcelo.  Direito Ambiental de Conflitos: O direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de colisão com outros direitos fun-
damentais. 2. ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

25  AMADO GOMES, Carla. Introdução ao Estudo do Ambiente. 4ª ed., AAFDL: Lis-
boa, 2018, p. 241.
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e os seus efeitos”, conforme artigo 66º, número 2, “a”, da Constituição da 

República Portuguesa26.

Também, a lei de bases da política de ambiente (lei nº 19/2014), em 
seu artigo 14, nº 1, prevê o licenciamento ambiental como um de seus 
instrumentos27 e afirma, em seu artigo 19, a necessária sujeição a prévio 
licenciamento ambiental para atividades potencial ou efetivamente po-
luidoras ou que possam afetar significativamente o ambiente e a saúde.

Por fim, o Regime da Licença Ambiental, doravante chamado RLA 
(Decreto-Lei nº 127/2013, com última alteração pela Retificação nº 45-
A/2013, de 29 de outubro), traz as normas do licenciamento ambiental 
em geral, prevendo assim o seu procedimento administrativo, o qual será 
explanado em seguida.

Destaca-se que neste mesmo diploma legal (artigo 3º, hh, RLA) a li-
cença é estabelecida como “autorização para explorar a totalidade ou 
parte de uma instalação” e, do mesmo modo, define-se a licença am-
biental como “decisão que visa garantir a prevenção e o controlo integra-
dos da poluição (…) estabelecendo as medidas destinadas a evitar, ou se 
tal não for possível, a reduzir as emissões para o ar, água e solo, a produ-
ção de resíduos e a poluição sonora, constituindo condição necessária da 
exploração dessas instalações”.

26  Disponível em: https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view, últi-
mo acesso em 30 de setembro de 2019.

27  Artigo 14. Instrumentos da política de ambiente […] 1 - A política de ambiente 
assenta, nomeadamente, em instrumentos de informação ambiental, de planeamento eco-
nómico e financeiro, de avaliação ambiental, de autorização ou licenciamento ambiental, 
de melhoria contínua do desempenho ambiental e de controlo, fiscalização e inspeção, os 
quais visam prevenir, reduzir e, na medida do possível, eliminar os impactes ambientais 
negativos. Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-/search/25344037/details/maximized, 
último acesso em 30 de setembro de 2019.
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Portanto, será analisado a seguir o procedimento administrativo, que 
culmina na decisão supracitada, sendo a competência para a emissão 
deste juízo de valor, e da própria licença ambiental, da Agência Portugue-
sa do Ambiente (APA), sem prejuízo das competências também existen-
tes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), 
ambas previstas no artigo 4º, nº 1, 2 e 3 do RLA.

2.1. O Procedimento Administrativo

O procedimento administrativo de licenciamento ambiental, está 
previsto nos artigos 34º a 42º do RLA, os quais tratam, respectivamente, 
do protocolo do pedido de licença, das instalações sujeitas ao regime de 
avaliação de impacto ambiental e de prevenção de acidentes que envol-
vem substâncias perigosas, da instrução do pedido pela APA, da avaliação 
técnica, do acesso à informação ao público e aos eventualmente envol-
vidos no processo, da decisão final, do conteúdo da licença e, por fim, 
regulando o encerramento dos locais do empreendimento.

Este é referido como procedimento-regra, pois há empreendimen-
tos que podem requerer mais fases do procedimento administrativo ou 
possuir tramitação diversa, considerando que cada processo possui suas 
próprias peculiaridades. Contudo, há o procedimento base, sendo este o 
que vamos nos fundamentar.

À vista disso, conforme ensinamentos da Prof. Dra. Carla Amado Go-
mes, este procedimento-regra envolve sete fases, as quais serão expos-
tas a seguir, nos moldes propostos pela autora28.

28  Cfr. AMADO GOMES, Carla. Introdução ao Estudo do Ambiente. 4ª ed., AAFDL: 
Lisboa, 2018, p. 246.
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Ainda, cumpre mencionar que este procedimento não será extensa-
mente explorado, sendo o mesmo apresentado apenas para os objetivos 
de comparação com o procedimento brasileiro e para que se possa ob-
servar o instituto do deferimento tácito inserido no mesmo.

A primeira fase, denominada fase da iniciativa, é aquela na qual o 
pedido é apresentado, por meio de formulário eletrônico, à entidade co-
ordenadora (CCDR), que a transmite, após instrução, à APA, no prazo de 
três dias (artigo 35º, RLA).

Após, a segunda fase é a da instrução, que abarca a emissão de Decla-
ração pela APA quanto à conformidade ou desconformidade do pedido, 
sendo que esta segunda possui como consequência o seu indeferimento 
liminar (artigo 37º, RLA), além disso há a avaliação técnica (artigo 38º, 
RLA) e a divulgação do pedido ao público, momento em que podem ser 
feitas eventuais observações pelos interessados.

A terceira fase é da audiência do interessado (artigo 39º, RLA), na qual 
são ouvidos os interessados no procedimento, incluindo terceiros que po-
derão ser afetados pelo mesmo, assim como a sociedade civil organizada, 
devido a multilateralidade do procedimento29, e a quarta fase é a da decisão, 
momento no qual a APA emite ou não a licença ambiental, após considerar 
os elementos apresentados durante o procedimento (artigo 40º, RLA). 

29  Sobre a multilateralidade ensina Vasco Pereira da Silva que “abrange mesmo 
aquelas decisões que, tradicionalmente, eram vistas apenas de uma perspectiva particularis-
ta, no quadro de um relacionamento bilateral entre o particular e a Administração”, como é 
o caso, por exemplo, das “autorizações administrativas (v.g., autorizações de construção, de 
instalação de um complexo fabril, ou de abertura de um estabelecimento comercial) [que] 
não são apenas actos singulares, praticados pela Administração relativamente a indivíduos 
determinados, mas são também, simultaneamente, instrumentos reguladores de determina-
do sector da atividade econômica, em razão dos efeitos produzidos relativamente aos tercei-
ros afectados (vizinhos, empresas concorrentes, etc.)” (PEREIRA DA SILVA, Vasco. Verde Cor 
de Direito Lições de Direito do Ambiente. 2ª ed. Almedina. Lisboa, 2002, p. 194).
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Frisa-se que nesta quarta fase supracitada é onde pode ocorrer o ins-
tituto do deferimento tácito, portanto sendo a que mais interessa para os 
fins do presente estudo, explicando-a adiante.

Na quinta fase, por sua vez, ocorre a publicação da decisão, sendo po-
sitiva ou negativa, assim como os fundamentos da mesma (artigo 18º/1, 
RLA). A sexta fase é referida como da monitorização, na qual ocorre à in-
formação dos resultados de monitorização pelo operador à APA (artigos 
30º/9, 10 e 11, e 41º/c), RLA), e, por fim, a sétima fase é a do desmantela-
mento, na qual o operador deve apresentar o relatório base, com o plano 
de desativação, e o relatório de conclusão de tais medidas de desativação, 
sendo que ambos devem ser aprovados pela APA (artigo 42º, RLA).

Nesse sentido, conforme supracitado, a licença ambiental é conce-
dida ou não pela APA, na fase quatro, e com isso reiteramos a possível 
ocorrência do deferimento tácito da licença, na situação em que decorre 
o prazo para a decisão sobre o pedido de licença e o órgão não se ma-
nifesta, estando positivada a admissão da possibilidade do deferimento 
tácito, nos termos do artigo 23º do RLA.

Cumpre mencionar que também foram previstas as chamadas “cláu-
sulas-travão”, que limitam a ocorrência do instituto e as quais serão ex-
planadas adiante.

O deferimento tácito também pode ocorrer na sétima fase, chamada 
fase do desmantelamento, entretanto não vamos focar nesta parte do 
procedimento por não ser de maior interesse para a comparação pro-
posta neste estudo, para o qual escolhemos partes específicas do proce-
dimento administrativo.

Sendo assim, exposto o procedimento, devem ser ressaltados os pra-
zos existentes no mesmo considerando que são relevantes para a com-
preensão do fundamento da existência do deferimento tácito.
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2.1.1. O estabelecimento de prazos diversos para o fim do proces-
so, com e sem Avaliação de Impacto Ambiental

Pelo exposto acima, percebe-se que o RLA, além de prever o pro-
cedimento administrativo, traz os prazos nos quais este procedimento 
deve ocorrer, que variam de acordo com eventuais especificidades do 
procedimento. Não obstante, estes prazos devem ser cumpridos pela ad-
ministração, sob pena de ocorrer o instituto que está sendo tratado no 
presente trabalho, qual seja o deferimento tácito.

Nesse sentido, faz-se um adendo para observar que, conforme infor-
mações da própria APA30, os prazos previstos em lei para o procedimento 
administrativo são, em regra, cumpridos pela administração pública em 
Portugal, enquanto no Brasil a regra é que os prazos não sejam cumpri-
dos pelos órgãos ambientais, por diversos motivos, tais como a enorme 
quantidade de processos, falta de recursos, entre outros.

Assim sendo, a legislação portuguesa estabelece os prazos no proce-
dimento, que devem ser observados pela administração, sendo que para 
o presente trabalho interessa o prazo estipulado para a decisão da APA 
sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de licença ambiental.

O prazo para a decisão está previsto no artigo 40º do RLA, podendo 
ser de 80 dias, contados da data em que o pedido de licença ambiental é 
recepcionado pelo órgão, ou de 50 dias, caso o pedido seja de um proje-
to que também foi submetido ao procedimento de AIA.

Sobre a diferença de prazos, leciona o Prof. Dr. Vasco Pereira da Silva 
que o prazo menor só deve ser aplicado quando for proferida decisão 
positiva, ou condicionalmente positiva, no procedimento de AIA, não 

30  As informações aqui dispostas foram obtidas por meio de contato com a APA, 
no dia 21 de maio de 2019.
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devendo porém ser considerado quando há deferimento tácito tam-
bém no procedimento de AIA31.

Ainda, menciona PEREIRA DA SILVA que “na ausência de uma anterior 
decisão de avaliação de impacto ambiental, seja de aplicar o prazo de 
90 dias para a emissão de licença ambiental, de modo a dar mais tempo 
à autoridade administrativa competente para proceder a uma primeira 
ponderação das consequências ambientais da instalação em causa”32.

Logo, destacar a existência dos prazos é de grande importância para este 
estudo pois sem eles não haveria a ocorrência do deferimento tácito, con-
siderando que este instituto depende do estabelecimento de prazo, positi-
vado em norma, para existir, ocorrendo apenas caso transcorra o prazo para 
que a decisão seja proferida, não se verificando causas de indeferimento.

Nesse sentido, destaca-se a oportuna preocupação do Prof. Pedro 
Delgado Alves ao afirmar que o estabelecimento normativo de prazos 
curtos para a decisão do órgão, tem um potencial efeito pernicioso para 
a tutela do ambiente, decorrente da consagração do deferimento tácito 
como consequência do decurso do prazo de decisão33.

Além disso, ressaltamos o que leciona a Professora Dra. Carla Amado 
Gomes, para quem o deferimento tácito pressupõe sempre, além da con-
formidade do pedido, a realização de subfase instrutória34.

31  PEREIRA DA SILVA, Vasco. Verde Cor de Direito Lições de Direito do Ambiente. 
2ª ed. Almedina. Lisboa, 2002, p. 199.

32  PEREIRA DA SILVA, Vasco. Op cit., p. 200.

33  ALVES, Pedro Delgado. O novo regime jurídico do licenciamento ambiental. In. 
GOMES, Carla Amado e ANTUNES, Tiago (COORDEN.). O que há de novo no Direito do Am-
biente? (Actas da Jornadas de Direito do Ambiente – Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa), AAFDL., Lisboa, 2009, p. 210 e 211.

34  AMADO GOMES, Carla. Introdução ao Direito do Ambiente. 4ª ed. AAFDL. Lis-
boa, 2018.p. 251 e 252.
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Portanto, analisaremos a seguir o instituto do deferimento tácito, no 
procedimento administrativo de licenciamento ambiental português, nota-
damente no âmbito do RLA e da fase de decisão sobre o pedido de licença.

2.2. O deferimento tácito no Regime da Licença Ambiental (DL 
127/2013)

Resta evidenciado que, na fase de decisão do procedimento adminis-
trativo de licenciamento ambiental, caso decorra o prazo para a decisão 
a respeito do pedido de licença, não se verificando as causas de indeferi-
mento previstas em lei, ocorrerá o deferimento tácito.

Desta forma, pode-se afirmar que se trata, no âmbito da legislação 
ambiental, da “alteração de conteúdo mais negativo introduzida pela 
nova legislação: a consagração do deferimento tácito como regra em ca-
sos de silêncio da Administração após decurso dos prazos para a decisão” 
(DELGADO ALVES, 2009, p. 215).

Inicialmente, o deferimento tácito, antes do RLA, já se encontrava 
previsto no artigo 108º do Código de Processo Administrativo, portanto 
já positivado no ordenamento jurídico português e apenas reafirmado, a 
posteriori, no âmbito da legislação relacionada à proteção do ambiente.

Nesse sentido, a figura do deferimento tácito se encontra atualmen-
te prevista no artigo 23º do RLA, afirmando que após a decorrência do 
prazo estabelecido em norma para a decisão do pedido de licença, sem a 
tomada de decisão pela APA e não se verificando causas para o indeferi-
mento do mesmo, o pedido é considerado deferido tacitamente35.

35  AMADO GOMES, Carla; LANCEIRO, Rui Tavares (Org.). Legislação básica de direi-
to do ambiente. AAFDL, 2018, p. 304.
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Logo, estão presentes os requisitos para a ocorrência do deferimen-
to tácito, quais sejam estar legalmente previsto, com determinação do 
ordenamento jurídico, além do pedido do particular, órgão competente, 
dever de decidir e omissão a partir de prazo36.

Ademais, reitera-se que este deferimento tácito ocorre apenas nos 
casos em que não estejam presentes as causas de indeferimento da li-
cença, quais sejam as previstas no artigo 40º, nº6, do RLA. 

Estas causas de indeferimento também estão positivadas no mesmo 
artigo do RLA que trata do deferimento tácito, qual seja o artigo 23º, nº 
2, o qual traz diversos requisitos (as chamadas cláusulas-travão) sem os 
quais o deferimento tácito não ocorre, quais sejam o cumprimento dos 
valores limite de emissão aplicáveis à atividade em causa, no contexto 
específico; dos valores limite associados às MTD exigíveis; das condições 
estabelecidas na DIA ou equivalente; da observância do princípio da in-
formação e da participação pública; das condições fixadas no título de 
utilização dos recursos hídricos, se necessário; e, por fim, das condições 
previstas no título de emissão de gases com efeito de estufa.

Nessa perspectiva, conforme esclarece a Prof. Dra. Carla Amado Go-
mes, o deferimento tácito é previsto em uma condição mais simples, sen-
do esta menos prejudicial a prevenção de riscos à saúde e ao meio ambien-
te, limitando-se a obrigação de cumprimento do procedimento instrutório 
e ponderativo, restando apenas que o operador seja notificado37.

36  Cfr. PEREIRA DA SILVA, Vasco. O Contencioso Administrativo no Divã da Psica-
nálise: Ensaio sobre as acções no novo processo administrativo. 2ª ed., atual. Almedina: 
Coimbra, 2009, p. 397 e 398.

37  AMADO GOMES, Carla. Introdução ao Estudo do Ambiente. 4ª ed., AAFDL: Lis-
boa, 2018, p. 252.
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Todavia, é notório que o instituto permanece possuindo considerável 

lesividade, pois, considerando-se a multiplicidade de fatos relacionados 

ao direito do ambiente, podem ocorrer situações que fogem às previstas 

nos artigos supracitados e que deveriam ser ponderadas pela APA, por 

exigência, dentre outros, do próprio princípio da prevenção38.

Sobre o tema, ressalta-se a percepção do Prof. Dr. João Tiago Silveira, 

para o qual, não obstante poder ser defendida a solução do silêncio positivo 

em sede autorizativa, corrobora com o entendimento supracitado reconhe-

cendo que este instituto só está consoante com a Constituição portuguesa 

nos casos de autorizações declarativas, devendo a Administração decidir de 

forma expressa sempre que a lei lhe conceder discricionaridade39.

Além disso, também conforme ensinamentos do autor supracitado, 

o instituto previsto na norma ambiental é uma figura distinta de defe-

rimento tácito, pois ele não ocorre por si, como seria o caso do deferi-

mento tácito propriamente dito, dependendo portanto da emissão pela 

APA de uma certidão comprovativa do decurso do prazo, sendo que esta 

certidão a posteriori é substituída pela licença ambiental respectiva40.

Percebe-se que o instrumento em estudo é objeto de muitas críticas 

pela doutrina, sendo afirmado inclusive por autores que os projetos po-

luentes devem ser proibidos enquanto não forem autorizados, e não o 

38  Sobre tais situações que fogem às previstas na norma, vide PEREIRA DA SILVA, 
Vasco. O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanálise: Ensaio sobre as acções no novo 
processo administrativo. 2ª ed., atual. Almedina: Coimbra, 2009, p. 400.

39  SILVEIRA, João Tiago. O deferimento tácito (Esboço do regime jurídico do acto 
tácito positivo na sequência de pedido do particular). Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, 1999, p. 94 a 111.

40  Ibid., p. 111 a 114.
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contrário41 e também que a regra a ser depreendida do silêncio deveria 
ser a do indeferimento42.

Assim, é pertinente o que ensina o Prof. Dr. José Joaquim Gomes Ca-
notilho ao afirmar que deve-se ter cautela ao eliminar passos procedi-
mentais em face da conquista de uma melhor coordenação, pois algu-
mas vezes na busca de ganhar tempo, perde-se tempo, com a pressa 
que pode impedir a aceitação pública alargada, além da possibilidade de 
inutilização de momentos democráticos de publicidade43.

Portanto, percebe-se que a previsão do deferimento tácito vem do 
conflito entre a celeridade processual e a proteção do meio ambiente, 
que será tratado adiante, como forma de resolução do mesmo, ainda que 
existam possibilidades configuradas por prejudicar princípios ambientais.

2.3. A necessária ponderação do conflito entre a celeridade proce-
dimental e a proteção efetiva do meio ambiente

Primeiramente, já foi mencionado no início deste estudo o constante 
conflito existente entre o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
demais princípios, notadamente o desenvolvimento econômico. Contu-

41  ALVES, Pedro Delgado. O novo regime jurídico do licenciamento ambiental. In. 
GOMES, Carla Amado e ANTUNES, Tiago (COORDEN.). O que há de novo no Direito do 
Ambiente? (Actas da Jornadas de Direito do Ambiente – Faculdade de Direito da Universi-
dade de Lisboa), AAFDL., Lisboa, 2009, p. 215; e FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo. A Licença 
Ambiental no novo regime da PCIP. CEDOUA. Revista do Centro de Estudos de Direito, do 
Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, Coimbra, a.4 n.1 (2001), p. 74 e 75.

42  CARVALHO, Raquel. Licença Ambiental como Procedimento Autorizativo. In. Es-
tudos de Direito do Ambiente. Coimbra Editora, 2003, p. 260.

43  GOMES CANOTILHO, José Joaquim. Constituição e o tempo ambiental, in CE-
DOUA, Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, Urbanismo e do Ambien-
te, Coimbra, a.2n.1, 1999, pp. 9 segs.
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do, este conflito foi mencionado sob o ponto de vista histórico-evolutivo 
do assunto, no qual o direito do ambiente se desenvolve.

Por sua vez, trata-se agora, após devidamente exposta a temática do de-
ferimento tácito, o conflito que fundamenta a existência desta figura no di-
reito do ambiente44, qual seja entre a celeridade procedimental e a proteção 
efetiva do meio ambiente, e a necessidade de propor soluções ao mesmo.

O deferimento tácito, portanto, se apresenta como técnica de agiliza-
ção da máquina administrativa, cada vez mais sobrecarregada, na busca 
do preceito constitucional de conciliação de atuações antagônicas, na 
busca de satisfação do interesse público sem limitar em demasiado a li-
berdade dos particulares45. 

Contudo, o direito do ambiente deve possuir normas, inclusive as que 
tratam de procedimentos administrativos, que estejam de acordo com 
suas características exigidas constitucionalmente, quais sejam de conso-
nância com o princípio da prevenção, sendo este muito mais presente 
nesta área do que no direito administrativo comum46.

Além disso, concordamos com o que ensina a Prof. Dra. Carla Amado 
Gomes quando afirma que a valoração positiva do silêncio da administra-
ção pública, quando estiver em causa o interesse público em procedimen-

44  Cfr. SILVEIRA, João Tiago. O deferimento tácito (Esboço do regime jurídico do 
acto tácito positivo na sequência de pedido do particular). Dissertação (Mestrado em Direi-
to) – Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, 1999, p. 74.

45  AMADO GOMES, Carla. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador 
de deveres de protecção do ambiente. Dissertação de doutoramento em Ciências Jurídico-
-Políticas (Direito Administrativo) - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lisboa, 
2007, p. 406-409.

46  CARVALHO, Raquel. Licença Ambiental como Procedimento Autorizativo. In. Es-
tudos de Direito do Ambiente. Coimbra Editora, 2003, p. 262.
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tos autorizativos, é inutilizar a importância da análise do órgão público para 
compor interesses subjacentes aos do requerente da autorização, e que 
“valorá-lo negativamente, em contrapartida, é sacrificar de forma intole-
rável (pelo menos em algumas situações) o interesse da parte contrária”47.

Verifica-se portanto que é evidente a presença constante do conflito já 
mencionado, sendo que o legislador ao adotar o deferimento tácito no orde-
namento jurídico português deu preferência à celeridade procedimental48, 
entendendo que assim o interesse público estava devidamente resguardado.

Por fim, não obstante a existência das já referidas “cláusulas-travão”, 
entende-se que a previsão do deferimento tácito no RLA não é razoável, 
pois prestigia a celeridade processual em detrimento de uma proteção 
efetiva do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ferindo princípios 
basilares do direito do ambiente, como o já citado princípio da preven-
ção, além dos princípios da precaução, do nível elevado de proteção e do 
desenvolvimento sustentável49.

3. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL

Considerando a proposta do presente trabalho de análise a partir de 
direito comparado, passemos agora a explorar o licenciamento ambien-
tal brasileiro, iniciando com a verificação de sua previsão legislativa, após 

47  AMADO GOMES, Carla. Op. cit., p. 379.

48  Cfr. CARVALHO, Raquel. O deferimento tácito em direito do urbanismo e am-
biente – Breves reflexões. In. Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente. Nº 31/34. Al-
medina. Lisboa, 2009/2010, p. 415.

49  Nesse sentido Cfr. ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do Ambiente da 
União Europeia. In. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs.). 
Direito constitucional ambiental brasileiro. 6. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 57 a 80; 
Aplicação nacional do principio da precaução. In: Colóquios 2011-2012, Associação dos 
Magistrados da Jurisdição Administrativa e Fiscal de Portugal, Portugal, 159-185, 2013.
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apresentando brevemente o procedimento administrativo, assim como 
foi feito anteriormente quando se tratou deste instrumento em Portugal 
e, por fim, discorrendo sobre o instituto da prorrogação automática.

O licenciamento ambiental, no Brasil assim como em Portugal, pos-
sui previsão constitucional, notadamente no artigo 225, §1º, da CF de 
1988, no qual estão previstos a exigência de apresentação do EIA e o 
controle de produção, comercialização, entre outros, que comportem 
risco a vida e ao meio ambiente.

Cabe frisar que, mesmo antes da positivação na Carta Magna, a lei 
nº 9.638 de 1981, Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) já previa 
o licenciamento como um de seus instrumentos50 e a exigência desse 
procedimento administrativo complexo para o funcionamento de esta-
belecimentos e atividades que utilizem recursos ambientais potencial ou 
efetivamente poluidores51.

Deste modo, por previsão constitucional o licenciamento ambiental 
deveria ser exigido na forma da lei, sendo então publicada de forma tar-
dia, 23 anos após promulgada a Constituição, a Lei Complementar de nº 
140 de 2011 (LC 140/2011), que trata da cooperação entre os entes (fe-
deral, estaduais e municipais) para a proteção do meio ambiente e prevê 
instrumentos e ações para instrumentalizar esta cooperação52.

50  Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: […] IV - o 
licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>, último acesso em 30 de se-
tembro de 2019.

51  Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabeleci-
mentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente polui-
dores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 
prévio licenciamento ambiental.

52  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp140.htm, úl-
timo acesso em 30 de setembro de 2019.
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Por conseguinte, antes mesmo da norma supracitada, e da qual retira 

parte de seu conteúdo inclusive apenas repetindo alguns dispositivos, foi 

publicada a Resolução de nº 237 de 1997 do CONAMA, que regulamenta 

aspectos do licenciamento previsto na PNMA supracitada, disciplinando 

as normas gerais para a outorga da licença ambiental, sendo também 

analisada no presente estudo por tratar das modalidades, dos prazos e 

do instituto da prorrogação automática.

Logo, para o direito do ambiente, o licenciamento ambiental é o mais im-

portante instrumento jurídico que permite a compatibilização do meio am-

biente com a atividade econômica e materializa o princípio da prevenção53. 

Ademais, cumpre reiterar que não obstante também ser tratada a Resolu-

ção CONAMA 237/97, o foco do presente estudo será a LC 140/2011, e assim 

passaremos a explanar o procedimento administrativo desse licenciamento. 

3.1. O Procedimento Administrativo

O procedimento administrativo do licenciamento ambiental federal no 

Brasil é conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-

sos Naturais Renováveis (IBAMA) e está previsto na resolução nº 237 de 

1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), podendo-se 

afirmar que o mesmo se divide em 3 partes, com 3 espécies de licença, 

duas preliminares e uma final, que encerra o procedimento, quais sejam a 

licença prévia, licença de instalação e licença de operação54.

53  Cfr. ANTUNES, Paulo de Bessa. Política Nacional do Meio Ambiente: comentá-
rios à Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 164.

54  Art. 8º, I, II, III Resolução nº 237 de 1997, CONAMA. Disponível em http://
www2.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html, último acesso em 30 de se-
tembro de 2019.
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Assim, conforme delimitação dos empreendimentos previsto no ar-
tigo 7º, parágrafo único da LC nº 140/2011, a legislação possibilita que 
o órgão federal licencie prima facie diversas atividades, tais como usinas 
hidrelétricas, mineração, ferrovias, hidrovias, pontes, portos, empreendi-
mentos militares, entre outros55.

Nesse contexto, o procedimento inicia com o pedido de abertura do 
processo de licenciamento ambiental pelo operador, pois, trata-se de ato 
administrativo negocial56, e com este pedido o particular deve, se for o 
caso, cadastrar-se no Cadastro Técnico Federal (CTF).

À vista disso, é verificada a competência pelo órgão ambiental para 
a sua atuação, nos termos da já mencionada LC nº 140/2011, e é elabo-
rado um Termo de Referência, com base no qual o particular deverá ela-
borar o seu estudo ambiental, que pode ser tanto mais complexo, como 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), ou estudos mais simples, de-
pendendo do empreendimento.

Com base no estudo é emitido parecer técnico pelo órgão ambiental de-
ferindo ou indeferindo o pedido de Licença Prévia (LP), que pode ou não con-
ter condicionantes a serem cumpridas57. Ressalta-se que a licença pode ter 
validade máxima de 5 anos, conforme previsão legal, e apenas aprova a via-
bilidade ambiental do projeto, não autorizando nenhum tipo de instalação.

55  Cfr. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 18. ed. rev., atual., e ampl., - 
São Paulo: Atlas, 2016, p. 233.

56  Cfr. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 86.

57  Sobre tais condicionantes Vanêsca Buzelato Prestes afirma se tratarem de dire-
cionamentos que devem constar na licença ambiental valendo como condição de validade 
desta. PRESTES, Vanêsca Buzelato. Instrumentos legais e normativos de competência mu-
nicipal em matéria ambiental. In Revista de Direito Ambiental, n. 31, ano 08, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, julho/setembro, 2003, p. 30.
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Por conseguinte, o empreendedor pode requerer a licença de instala-
ção, momento no qual, em empreendimentos mais complexos, pode ser 
necessária a elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA), o qual contém 
as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas em casos de 
apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA).

Nesse sentido, como ensina TRENNEPOHL, caso o empreendimento 
seja viável, a análise técnica que verifica as medidas de mitigação, pre-
venção ou compensação de impactos ambientais é realizada através do 
PBA, o qual contém programas próprios para cada tipo de impacto, sen-
do tais ações preventivas estabelecidas como condicionantes da LP58.

Deste modo, a licença de instalação caso emitida possui prazo legal 
máximo de 6 anos e autoriza o início das obras de implementação do 
empreendimento, também com a possibilidade de possuir ou não condi-
cionantes à atuação. 

Por fim, pode ser requerido do operador a elaboração de relatórios 
sobre a implantação dos programas ambientais previstos na LI, podendo, 
após, requerer a licença de operação. Logo, o IBAMA verifica os resulta-
dos desses relatórios e emite parecer técnico, deferindo ou indeferindo a 
LO, e com essa licença, que possuirá prazo mínimo de 4 e máximo de 10 
anos, o administrado pode iniciar a operação do seu empreendimento 
observando eventuais condicionantes previstas na licença emitida.

Importa reiterar que este é o procedimento-padrão de licenciamen-
to ambiental federal, o qual porém pode variar, conforme ensina o Prof. 
Dr. Paulo de Bessa Antunes para quem “não existe uma obrigação para 
que as licenças sejam concedidas em sequência. Muitas vezes não há a 

58  TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento Ambiental. 7ª ed., 
Revista dos Tribunais, 2018, p. 261.
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necessidade concreta de que uma ou outra licença seja concedida. Nem 
sempre há a necessidade de uma LP, por exemplo”59.

Ainda, cumpre observar que o licenciamento ambiental será rea-
lizado em apenas um nível da federação, conforme artigo 13 da LC nº 
140/2011, sendo entretanto cabíveis manifestações dos demais órgãos 
ambientais estaduais e municipais, sem possuírem caráter vinculativo, 
assim como de órgãos externos, que visem proteger bens possivelmente 
afetados pelo futuro empreendimento.

Não obstante, com a emissão da LO, esta pode, após o término do 
seu prazo de validade, ser renovada e prorrogada, sendo a prorrogação o 
que explanaremos a seguir.

3.1.1. A prorrogação automática da licença ambiental válida na Lei 
Complementar nº 140/2011

Adiante, resta previsto no artigo 14, §4º da LC 140/201160, assim 
como no artigo 18, §4º da Resolução 237/9761, que o particular deve 
requerer a renovação da sua licença ambiental no prazo de até 120 dias 

59  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 18. ed. rev., atual., e ampl., - São 
Paulo: Atlas, 2016, p. 238.

60  Art. 14.  Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para 
tramitação dos processos de licenciamento. […] § 4o  A renovação de licenças ambientais 
deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de 
seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorro-
gado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.

61  Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de 
cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração 
os seguintes aspectos: […] § 4º - A renovação da Licença de Operação(LO) de uma atividade 
ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) 
dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este auto-
maticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.
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anteriores ao prazo de validade da mesma, sendo que esta fica automa-
ticamente prorrogada até a análise do órgão ambiental. Assim, cumpre 
analisar esta prorrogação que está a ser utilizada com intuitos comparati-
vos no presente estudo, designadamente os três pontos a seguir.

A princípio, observa-se que a prorrogação não possui prazo previsto 
de duração, logo, após protocolado o pedido de renovação, o particular 
está com a sua licença prorrogada indefinidamente. Como esclarece o 
Prof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado “é direito do empreendedor cum-
pridor das exigências administrativas que, enquanto tramita o processo 
de renovação, a sua licença não seja casada por decurso de prazo. Os 
dois lados têm ônus e direitos - o órgão ambiental e o empreendedor 
deverão ser rápidos e eficientes”62, assim é perceptível uma confiança no 
princípio da administração pública, qual seja da eficiência63, o qual mui-
tas vezes é desprezado na atuação de agentes públicos no Brasil.

Deste modo, protocolizado o pedido de renovação da licença no pra-
zo legal, a operação deve manter o seu funcionamento plenamente auto-
rizado até a renovação ou indeferimento, mesmo que o órgão ambiental 
faça exigências adicionais64. 

Também interessa frisar que prorrogação automática não é sinônimo 
de renovação automática, isto é, o particular ao requerer a renovação de 

62  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Legislação Florestal (Lei 12.651/2012) e Com-
petência e Licenciamento Ambiental (Lei Complementar 140/2011). São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 86.

63  O princípio está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, o qual afirma: “Art. 
37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência […]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>, último acesso em 30 de setembro de 2019.

64  TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Op. cit., p. 78.
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sua licença dentro do prazo legal não desfruta da renovação de imediato 

assim como não possui direito adquirido à renovação, possuindo apenas 

o direito de ter o prazo da licença ambiental vigente prorrogado até a 

manifestação definitiva do órgão ambiental.

Além disso, o prazo não precisa ser confirmado pela administração 

pública, podendo o particular apenas apresentar o documento com-

provativo do protocolo do seu pedido de renovação para se resguardar 

quanto a prorrogação automática em eventuais questionamentos após o 

vencimento da licença.

Logo, apresentando com a antecedência necessária, qual seja o prazo 

entre o vencimento da Licença e a manifestação do órgão ambiental, a 

operação continua válida, e caso a renovação seja concedida, o prazo 

desde o vencimento da licença antiga até a concessão da renovação é 

computado no prazo da licença renovada65.

Por fim, caso o particular não apresente o pedido de renovação no 

prazo de 120 dias, este fica sujeito ao risco de responsabilização em caso 

de não renovação da licença ambiental, desde o momento do vencimen-

to da mesma, isto é, apenas a partir da negativa expressa do órgão am-

biental a respeito da renovação da licença ambiental o operador pode 

ser responsabilizado com eventuais sanções66.

Portanto, percebe-se que esta prorrogação automática demonstra 

um problema principal, qual seja o não estabelecimento de prazos para 

a sua análise, e o problema da sua própria existência que é oriunda da 

65  TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Op. cit., p. 81.

66  Cfr. BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. Lumen Juris, Rio de Ja-
neiro, 2014.
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morosidade do procedimento de licenciamento ambiental no Brasil, e 
isso será tratado a seguir.

3.2. O não estabelecimento de prazos e a morosidade do procedi-
mento no Brasil

Inicialmente, é importante frisar que há uma lacuna legislativa no 
ordenamento jurídico brasileiro, considerando que não há o estabe-
lecimento de prazos específicos e vinculativos ao poder público, tanto 
durante o procedimento de licenciamento, quanto para a manifestação 
definitiva do órgão quanto ao pedido de renovação.

Sendo assim, a ausência de prazos ocasiona uma enorme morosidade 
em grande parte dos procedimentos, e esse lapso temporal longo além 
de trazer prejuízos econômicos para o país, considerando que muitas ve-
zes afasta investidores e empreendedores que queiram atuar no Brasil, 
também deixa de proteger o meio ambiente de forma devida, pois há 
processos que ficam estagnados e podem até se tornarem defasados em 
alguns casos, com análises de objetos que deixariam de interessar ao 
particular e ao poder público, pois seriam casos de fato consumado.

Não obstante, há a previsão na Lei nº 9.784 de 1999, norma que re-
gula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Fe-
deral, ou seja, apenas os processos de competência da União, que prevê 
prazos para a atuação do órgão público, notadamente o seu artigo 49º, 
o qual afirma que a administração possui o prazo de até trinta dias para 
decidir, após concluída a instrução de processos administrativos, sendo 
defendido por parte da doutrina que pode-se falar em mora administra-
tiva caso este prazo não seja cumprido67.

67  Cfr. BIM, Eduardo Fortunato. Renovação da licença ambiental em menos de 120 
dias de seu vencimento. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-nov-22/renova-
cao-licenca-ambiental-120-dias-vencimento#_ftnref1 Acesso em 20 de agosto de 2019.
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Cumpre considerar também, que os prazos previstos ao poder públi-
co no Brasil são em sua grande maioria considerados prazos impróprios, 
ou seja, aqueles em que não há preclusão temporal ou qualquer tipo de 
penalidade após o vencimento, prosseguindo a possibilidade da adminis-
tração de exercer o ato mesmo com a inobservância do prazo.

Assim defende-se a necessidade clara do estabelecimento de prazos 
para atuação da administração em procedimentos administrativos de li-
cenciamento ambiental, tal como ocorre em Portugal, o que confere maior 
garantia ao administrado tanto no que tange à análise do seu pedido de 
licença, quanto a garantia de proteção ao meio ambiente mais efetiva.

Por conseguinte, cumpre mencionar que há previsão na Resolução 
237/97 do CONAMA, em seus artigos 14º a 16º, de prazos, a serem esta-
belecidos pelo órgão ambiental, regulando a análise dos requerimentos 
de licença durante o processo de licenciamento ambiental, sendo previs-
to prazo máximo de 6 meses, a contar do protocolo do requerimento da 
licença ambiental até o seu deferimento ou indeferimento, ou 12 meses 
no caso em que houve EIA/RIMA, para o término do processo administra-
tivo de licenciamento ambiental.

Entretanto, observa-se novamente a ausência de previsão de prazo 
específico para a análise pelo órgão ambiental após finalizado o pro-
cesso administrativo, no momento da análise a respeito do pedido de 
renovação da licença.

Ademais, sobre estes prazos é imperioso destacar que, a não observa-
ção destes não acarreta qualquer tipo de penalidade prima facie ao órgão 
ambiental competente para a condução do processo, tratando-se do prazo 
impróprio já acima referido. Todavia, caso os prazos não sejam cumpridos, 
está prevista a instauração da chamada competência supletiva para atuação.
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Diante do exposto, nos casos de pedidos de renovação da licença am-

biental, como já supracitado, há a completa ausência de previsão de prazo 

específico para a manifestação definitiva da administração pública. Portan-

to, resta latente a necessidade de maior rigor no que tange a definição de 

prazos para análise dos procedimentos de licenciamento ambiental pela 

administração pública, pois além de ser um fato que pode por si mesmo 

causar imensa insegurança jurídica, a morosidade nos procedimentos ad-

ministrativos também é um componente que não deve ser encorajado.

Esclarecido esse ponto, analisa-se a seguir a impossibilidade do deferi-

mento tácito no Brasil e a Lei nº 13.874 de 20 de setembro 2019, publicada 

recentemente como conversão da Medida Provisória nº 881 de 2019.

3.3. A impossibilidade do deferimento tácito no Direito Ambiental 
Brasileiro e a Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019

A princípio, cumpre frisar a previsão legal do artigo 14º, §3º, da LC 

140/201168, o qual expressamente positiva a inexistência de emissão 

tácita de licença ambiental por silêncio ou mora administrativa, assim 

como não autoriza a prática de qualquer atividade que dela decorra, ins-

taurando apenas a competência supletiva.

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou nesse senti-

do, no Recurso Especial nº 1.245.149/MS, afirmando que não há no or-

denamento jurídico brasileiro licença ambiental tácita, e que com a mora 

68  Art. 14.  Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para 
tramitação dos processos de licenciamento. […] § 3º  O decurso dos prazos de licenciamen-
to, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática 
de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva referida no 
art. 15. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp140.htm, último 
acesso em 30 de setembro de 2019.
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há medidas administrativas e judiciais que podem ser tomadas pelo par-
ticular para obrigar o órgão ambiental a se manifestar e decidir69.

A competência supletiva, portanto, está também prevista nos arti-
gos 14, §3º, e 15, da LC 140/2011, e sobre a mesma cumpre destacar 
que parte da doutrina brasileira defende a sua instauração apenas em 
casos de força maior, com razoabilidade, pois, caso assim não fosse, 
esta seria inconstitucional. 

Nesse sentido entende o atual presidente do IBAMA Dr. Eduardo 
Fortunato Bim, para o qual sem esta força maior referida, ocorreria um 
incentivo a entes ineficientes para continuarem sendo, do mesmo modo 
tornando o ente que receberia a competência em igualmente ineficien-
te, devendo haver sempre razoabilidade em tais casos, pois, caso contrá-
rio, poder-se-ia chegar a situação de que o ente federal, IBAMA, exceda 
os prazos para licenciar, situação em que não haveria ente para assumir 
a competência deste licenciamento70. 

Já para o Prof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado, a competência suple-
tiva pode ser exercitada após o decurso do prazo de licenciamento, assim 
como com o retardamento imotivado do processo de licenciamento am-
biental, devendo a inobservância do lapso temporal ser comprovada71.

69  No julgamento do Recurso Especial foi proferido voto afirmando que “[…] 
mostra-se descabido, qualquer que seja o pretexto ou circunstancia, falar em licença ou 
autorização ambiental tácita […] Se, diante de pleito do particular, o Administrador perma-
nece silente, é intolerável que a partir da omissão estatal e do nada jurídico se entreveja 
salvo-conduto para usar e até abusar dos recursos naturais, sem prejuízo, claro, de medidas 
administrativas e judiciais destinadas a obrigá-lo a se manifestar e decidir.” STJ, 2ª T., v.u., 
REsp 1.245.149/MS, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 09/10/2012, Dje 13/06/2013.

70  BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento Ambiental. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 
2014, p. 83.

71  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Legislação Florestal (Lei 12.651/2012) e Com-
petência e Licenciamento Ambiental (Lei Complementar 140/2011). São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 84.
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Deste modo, ressalta-se que o licenciamento ambiental é um pro-
cesso composto de etapas que não são vinculadas e sequer estanques, 
logo, a emissão da licença prévia por um órgão ambiental não garante a 
emissão da licença de instalação, por este mesmo órgão ou por outro, 
isto é, a apresentação do pedido de licenciamento perante determinado 
órgão ambiental não se torna garantia ao requerente de que o mesmo 
órgão conduzirá o processo até o final72, por consequência também da 
mencionada competência supletiva, e sequer garante que a próxima li-
cença será concedida.

Assim, no Brasil existe apenas a emissão expressa de licença ambien-
tal, exceto quando se trata do pedido de renovação de licença, apresen-
tado com a antecedência mínima de 120 dias, no qual ocorre a prorro-
gação automática já referida. Em função disso, construímos e apresenta-
mos neste estudo o conceito de que a prorrogação automática seria um 
deferimento tácito temporário da licença ambiental, que põe em risco os 
bens jurídicos objetos de proteção por este instituto.

Não obstante, ressalta-se que “a impossibilidade da licença, por de-
curso do prazo, não torna os servidores públicos isentos de crime, pois 
poderão ser incriminados como incursos no art. 319 do Código Penal – 
crime de prevaricação.” (LEME MACHADO, 2012, p.86).

Ainda, sobre a impossibilidade de deferimento tácito é essencial de-
monstrar os riscos que eventual aceitação desta figura consistiria, apre-
sentando dados comparativos entre os países estudados neste trabalho, 
Brasil e Portugal, sobre a concessão de licenças ambientais na prática, 
pelos respectivos órgãos licenciadores, considerando que tamanhos nú-

72  TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento Ambiental. 7ª ed., 
Revista dos Tribunais, 2018, p. 97 e 98.
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meros deveriam ser ponderados quando se estiver a tratar de um even-
tual deferimento tácito no Brasil, pois o país, diferentemente de Portugal, 
é uma federação e possui licenciamento ambientais realizados por entes 
federais, que é o caso do IBAMA, mas também estaduais e municipais.

Iniciando com os dados apurados a respeito do Brasil, especificamen-
te do órgão ambiental federal, em 2018 o IBAMA emitiu 255 licenças 
(consideradas neste montante todas as LP, LI e LO, e suas respectivas 
prorrogações) e 617 licenças e autorizações, se consideradas todas as 
emitidas pelo órgão. Dentre as 255 licenças mencionadas, 30 foram li-
cenças prévias, 59 de instalação e 56 licenças de operação73.

Já em um dos estados da federação brasileira, o Estado do Ceará, 
localizado na região nordeste do país, a SEMACE (Superintendência Esta-
dual do Meio Ambiente do Estado do Ceará), emitiu, aproximadamente, 
3.200 licenças em 201874.

Ainda, verificando os números do Estado de São Paulo, a Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), emitiu, conforme dados pu-
blicados, 19.204 licenças ambientais no ano de 201875.

Logo, é perceptível a quantidade exorbitante de licenças emitidas 
pelos estados da federação, quando comparados com o licenciamento 
realizado pelo órgão ambiental federal, que poderiam ser afetados por 
uma possível previsão legal da figura do deferimento tácito.

73 Disponível: https://www.ibama.gov.br/licencas-servicos e https://servicos.iba-
ma.gov.br/licenciamento/consulta_rel_licencia_por_ano.php, acesso em 15 de abril de 
2019.

74 Os dados da agência foram informados por contato com a diretoria de licencia-
mento do órgão estadual, realizado em maio de 2019.

75 Disponível:https://cetesb.sp.gov.br/documentos-emitidos/licencas-
-concedidas/#1518622607514-036219f9-0772, acesso em 23 de maio de 2019.
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Por sua vez, em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

órgão responsável pela emissão de licenças ambientais no território na-

cional, emitiu, conforme dados publicados pela agência, 781 licenças 

ambientais em 201876.

Sendo assim, verifica-se uma imensa distinção entre o número de 

licenças emitidas pelos órgãos ambientais de cada país, as quais pode-

riam estar sujeitas a uma eventual previsão de deferimento tácito e caso 

fossem contabilizadas em sua totalidade por todos os órgãos ambientais 

do Brasil (federal, estaduais e municipais), tornam-se um quantitativo re-

levante que deve ser avaliado.

Além disso, deve-se abordar a recém-publicada Lei nº 13.874 de 20 

de setembro de 201977, que institui a Declaração de Direitos de Liberda-

de Econômica, estabelece garantias de livre mercado e altera diversos 

diplomas normativos, e por isso é chamada “Lei da Liberdade Econômi-

ca”, interessando para o presente estudo por prever a inclusão do defe-

rimento tácito no ordenamento jurídico brasileiro, com consequências 

que abrangem também o direito do ambiente, como será explanado.

De início, cabe afirmar que por se tratar de Lei muito recente, a dou-

trina ainda está discutindo seus efeitos e consequências concretas no 

ordenamento jurídico brasileiro, não obstante a mesma será analisada 

conforme posicionamentos já proferidos.

76  Disponível: https://www.apambiente.pt/index.php?ref=77&subref=873, aces-
so em 24 de maio de 2019.

77  Lei publicada no Diário Oficial da União em 20 de setembro de 2019, por con-
versão da Medida Provisória nº 881 de 2019, de 30 de abril de 2019. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm, acesso em 30 de se-
tembro de 2019.
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A Lei prevê em seu artigo 1º, parágrafo 1º, a instituição da “Declara-

ção de Direitos de Liberdade Econômica”, a qual estabelece normas que 

deverão ser observadas na aplicação e interpretação de diversas áreas do 

direito, inclusive sobre a proteção ao meio ambiente.

Outrossim, no mesmo artigo 1º, em seu parágrafo 6º, resta previsto 

que, para os fins do disposto na Lei, são considerados atos públicos de 

liberação a licença, a autorização, o estudo, entre outros, exigidos pela 

administração pública na aplicação de legislação, como condição para 

o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação, a 

construção, a instalação e a operação, no âmbito público ou privado, de 

atividade, serviço, estabelecimento ou operação78.

Do mesmo modo, a Lei positiva princípios que norteiam o seu texto, 

dentre os quais destacamos o princípio da boa-fé do particular perante 

o poder público. Além disso, o artigo 3º, inciso II e alínea “a”, da norma 

prevê como direito de toda pessoa, natural ou jurídica, desenvolver ativi-

dade econômica observadas as normas de proteção ao meio ambiente.

Por conseguinte, sendo este o ponto principal para o presente traba-

lho, o artigo 3º, inciso IX, afirma que também é direito de toda pessoa, 

natural ou jurídica, a garantia de que ao solicitar atos públicos de libera-

ção de atividades, apresentados os elementos à instrução do processo, 

o operador receberá de imediato um prazo máximo e expresso para a 

análise de seu pedido, o qual transcorrido, destaca-se ipsis litteris “im-

portará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses 

expressamente vedadas em lei”.

78  O dispositivo é ainda mais amplo, porém destacamos as partes que mais inte-
ressam a este estudo.
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Percebe-se a evidente a obscuridade quanto aos objetivos da Lei, no 
que corresponde a proteção do meio ambiente, pois, caso fosse de ga-
rantia da celeridade do procedimento de licenciamento ambiental, fica 
extremamente impreciso o enunciado sobre o instituto, como a possível 
ocorrência de um deferimento tácito no procedimento administrativo de 
licenciamento ambiental e em quais hipóteses79.

Também deve ser evidenciado o parágrafo 9º, do artigo 3º, o qual 
afirma que os prazos serão definidos pelo órgão da administração pú-
blica solicitado, observando os limites máximos estabelecidos em regu-
lamento, sendo essa redação pouco esclarecedora quanto ao modo de 
definição deste prazo, assim como ao fato de que a norma torna pas-
síveis de responsabilização agentes públicos que não atuem conforme 
seus preceitos, pois incorreriam em ato ilegal, o que se torna susceptível 
de causar imensa insegurança a estes agentes, devido seu conteúdo con-
traditório, principalmente quanto ao direito do ambiente.

Adiante, analisando a Lei de modo sistemático no ordenamento jurí-
dico ambiental brasileiro fica notório que a emissão de licença ambien-
tal de forma tácita permanece proibida, por existir vedação expressa em 
norma legal neste sentido80. Entretanto, os demais atos, incluídos auto-
rizações e licenças, de competência tanto do órgão licenciador quanto 
de entidades intervenientes no procedimento administrativo de licencia-
mento ambiental passam a poder ocorrer com a figura do deferimento 

79  Destaca-se aqui que a mensagem de veto emitida pelo Presidente da República 
(Mensagem nº 438 de 20 de setembro de 2019), não exclui a possibilidade de aplicação da 
Lei para os casos de licenças ambientais, afirmando apenas que veta um dos dispositivos 
da Lei (parágrafo 9º do artigo 3º) pois este não contemplava de modo global as questões 
ambientais, regulando apenas um tipo de licença específica. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-438.htm, último acesso em 
30 de setembro de 2019.

80  Vide artigo 14º, §3º da Lei Complementar nº 140 de 2011.
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tácito, o que, por si, já entende-se como uma enorme falha da norma, 
contrariando inclusive os preceitos constitucionais fundamentais e pre-
ventivos de proteção ao meio ambiente.

No mais, destaca-se que a própria prorrogação automática da licença 
ambiental, que também não possui vedação expressa para a ocorrência, 
passaria a ser permitida mesmo nos casos em que o pedido de renova-
ção não seja protocolado com a antecedência já referida de 120 dias, ou 
seja, resta previsto com a nova lei a possibilidade de prorrogação auto-
mática tácita, o que também se sobressalta.

Ainda assim, cumpre mencionar que há na doutrina quem se ma-
nifeste no sentido de que a leitura da Lei em questão seja de modo a 
permitir o próprio deferimento tácito também para autorizações e licen-
ças ambientais em geral, quando configurada inércia da administração 
pública81, o que incluiria decisivamente o instituto no procedimento de 
licenciamento ambiental no Brasil.

As considerações acima se explicam pois a norma deverá, obrigato-
riamente, ser analisada conforme seus princípios estruturantes, notada-
mente o já mencionado da boa-fé do particular perante o poder público, 
o que poderia sustentar tais ponderações, nomeadamente a inovação 
jurídica do instituto da prorrogação automática tácita, que, conforme 
o exposto neste estudo, seria uma aglutinação das normas portuguesa 
e brasileira, com figuras contrárias ao que pode ser referido como um 
licenciamento verde, inclusive com a inserção do próprio deferimento 
tácito de licenças e autorizações, inexistente até a edição desta Lei, no 
ordenamento jurídico brasileiro do ambiente.

81  Cfr. BOSSCHART, Louise Emily. Incertezas em matéria ambiental envolvendo 
a sanção da Lei da Liberdade Econômica. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/
blogs/fausto-macedo/incertezas-em-materia-ambiental-envolvendo-a-sancao-da-lei-da-
-liberdade-economica/ Acesso em 30 de setembro de 2019.
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Portanto, é axiomática a inadequação da recente norma, que vige em 
contradição com princípios e direitos fundamentais constitucionalmente 
previstos, com todas as críticas já supramencionadas feitas pela doutrina 
portuguesa, com a qual concorda-se, entendendo que o assunto deveria 
ser regulamentado de modo harmônico com os objetivos da Constituição 
Federal de 1988, a favor do meio ambiente e da efetiva prevenção de riscos.

Por fim, serão apresentadas a seguir considerações com argumentos 
e alternativas como possíveis cenários para um licenciar que chamamos 
“mais verde”, ou seja, consoante de forma plena com o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

4. POSSÍVEIS CENÁRIOS PARA UM LICENCIAR MAIS VERDE

Os cenários estudados serão ponderados a seguir em apreciação con-
junta para ambos os países quanto à cenários administrativos, porém fa-
zendo as devidas distinções ao tratar do contencioso, considerando que 
em Portugal há contencioso administrativo e no Brasil o assunto é apre-
ciado pela seara do direito civil. 

Serão também verificados fatores relacionados aos institutos confor-
me a realidade do procedimento administrativo de licenciamento am-
biental em seus pontos de equiparação, notadamente para uma aplica-
ção mais efetiva e que não necessite da figura do deferimento tácito, 
tampouco da prorrogação automática tácita no caso do Brasil.

Primeiramente, reitera-se o entendimento apresentado neste traba-
lho, que concorda com as críticas ao deferimento tácito, de que as figuras 
em estudo, de valoração positiva do silêncio, não deveriam existir por 
serem institutos que ferem valores constitucionalmente previstos, vio-
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lando princípios do direito ambiental já referidos, como da prevenção, da 
imparcialidade, da publicidade, da participação e do dever de fundamen-
tação, além disso violando tanto o dever legalmente previsto de decisão 
(art. 9º, CPA) quanto o dever constitucional de decidir82.

Conforme ensinamentos do Prof. Dr. Vasco Pereira da Silva, o deferi-
mento tácito apenas poderia ocorrer em situações nas quais não exista a 
necessidade de ponderação, ou não estivessem em análise direitos fun-
damentais, o que já exclui o direito do ambiente83, pois havendo esta ne-
cessidade é incongruente que seja permitida a existência do deferimento 
tácito, tornando-se inclusive uma previsão inconstitucional84 e até uma 
violação ao direito europeu85.

82  PEREIRA DA SILVA, Vasco; MACIEIRINHA, Tiago. Agir não agindo: Da insusten-
tabilidade do deferimento tácito. In: Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da 
Gama Lobo Xavier. Universidade Católica Editora: Lisboa, 2015, vol. 3, p. 605.

83  Ibid., p. 606.

84  Nesse sentido o Prof. Dr. Vasco Pereira da Silva fundamenta que “(…) o chama-
do ato tácito não resulta de qualquer ponderação dos interesses públicos e privados em 
confronto no caso concreto, traduzindo uma “aprovação meramente burocrática (…)” do 
mesmo modo afirmando que “(…) admitir a produção cega de efeitos positivos de forma 
definitiva – sem ponderação – equivaleria a uma violação da reserva constitucional de Ad-
ministração Pública, por um lado, e a violação do princípio constitucional do respeito pelos 
direitos dos particulares, por outro.” (PEREIRA DA SILVA, Vasco; MACIEIRINHA, Tiago. op. 
cit., p. 613 a 615); e também Cfr. PEREIRA DA SILVA, Vasco. Verde Cor de Direito Lições de 
Direito do Ambiente. 2ª ed. Almedina. Lisboa, 2002.

85  Vide Acórdão do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, no processo 
C-230/00, em que afirma-se a incompatibilidade da autorização tácita com o direito do 
ambiente: “(…) 16. Resulta desta jurisprudência que uma autorização tácita não pode ser 
compatível com as exigências das directivas visadas pela presente acção, uma vez que estas 
prevêem quer, no que respeita às Directivas 75/442, 76/464, 80/68 e 84/360, mecanismos 
de autorizações prévias quer, no que respeita à Directiva 85/337, processos de avaliação que 
precedem a concessão de uma autorização. As autoridades nacionais são, por conseguinte, 
obrigadas, nos termos de cada uma destas directivas, a examinar, caso a caso, todos os pedi-
dos de autorização apresentados.” (TJCE, 3ª Seção, C-230/00, rel. J. N. Cunha Rodrigues, j. em 
14/06/2001) Disponível em: < http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f1
30daa561d8d0c67f44b08f178ac3accb858a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iSe0?docid=46
438&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=94088>.
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Nesse sentido, um cenário exequível seria a eliminação de prazos su-
pérfluos, ressaltando-se a previsão do art. 60º, 2, do CPA, que menciona 
a economia processual no sentido de evitar-se diligências inúteis, e, con-
sequentemente, acrescenta-se a esta previsão no contexto do presente 
estudo, a necessidade de eliminação dos prazos inúteis presentes no pro-
cedimento administrativo de licenciamento ambiental.

Dentre os prazos supramencionados exemplifica-se com o previsto 
no artigo 35º, nº 3 e 4, que trata do envio de documentação da Entidade 
Coordenadora à APA, que pode ser de até 3 dias, podendo na atualidade, 
com a rede mundial de computadores, ser algo mais célere com o envio 
da documentação via correio eletrônico de modo imediato, entre outros 
possíveis prazos que não sejam de ponderação.

Por conseguinte entende-se que deveria ocorrer a reapreciação legis-
lativa no que tange ao licenciamento ambiental, com as leis já referidas 
em Portugal e no Brasil, para a revisão e posterior eliminação de tais 
prazos supérfluos, considerando o ambiente informatizado que vivemos, 
seguindo os pressupostos da razoabilidade86.

Adiante, sob o ponto de vista administrativo e organizacional, poder-
-se-ia sugerir como solução o estabelecimento de setores nos órgãos am-
bientais, criados por norma ou ato administrativo, com a função de avaliar 
procedimentos que estejam próximos aos prazos de vencimento, o que, 
em Portugal, poderia ocasionar um deferimento tácito. No Brasil, do mes-
mo modo, aventa-se a criação, por portaria, que é o ato jurídico do poder 
executivo que contém normas sobre a organização interna de órgãos pú-

86  Sobre este pressuposto, leciona PEREIRA DA SILVA “A razoabilidade do prazo 
deve, portanto, ser medida à luz da conciliação das exigências do interesse público e dos 
interesses das partes interessadas na conclusão do procedimento.” (PEREIRA DA SILVA, Vas-
co; MACIEIRINHA, Tiago. op. cit., p. 609).
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blicos87, que estabeleça a criação de tal setor no órgão ambiental federal, 
IBAMA, de modo a analisar os pedidos de licença que estão próximos ao 
prazo de vencimento e poderiam resultar em prorrogação automática.

Além disso, ainda visando o aspecto administrativo e observando a 
atual existência dos procedimentos, também seria possível estabelecer 
em norma a concessão de licenças com prazos mínimos, quando ocor-
rer o deferimento tácito, notadamente em Portugal, ou até mesmo a 
concessão de licenças temporárias, conferindo maior prazo para o ór-
gão administrativo analisar a licença devidamente, e, caso essa análise 
ainda assim não ocorra, conceder-se-ia uma definitiva, sempre havendo 
a possibilidade da cobrança de indenizações pelo particular a serem pa-
gas pela Administração, caso devam ser feitas mudanças consideráveis 
na operação quando da mudança da licença provisória para a definitiva.

Por sua vez, sob o prisma do contencioso administrativo, cumpre es-
clarecer que não iremos aprofundar aqui entendimentos sobre as ações 
sugeridas por não ser possível conforme os objetivos do presente estudo, 
não obstante apresentando as mesmas no modo que poderiam ser utili-
zados nos procedimentos de licenciamento ambiental em Portugal e no 
Brasil, respectivamente.

Isto posto, concorda-se com o que ensina o Prof. Dr. Vasco Pereira da 
Silva, considerando a desnecessidade e perda da razão de ser da previsão 
do deferimento tácito após a reforma do Contencioso Administrativo, de 
plena jurisdição, que “permite aos particulares reagir de modo eficaz 
contra omissões ilegais, designadamente através do pedido de conde-
nação na prática do acto administrativo devido em acção administrativa 

87  Cfr. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 43 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p. 195.
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especial, que pode também ser acompanhado das necessárias medidas 

cautelares” 88, portanto, sendo a via da utilização do pedido de condena-

ção pelo particular um cenário harmônico com os princípios constitucio-

nais e deveres de proteção do meio ambiente.

Assim, deve ser explorada a alternativa dos mecanismos expeditos de 

natureza processual, os processos urgentes, que possibilitam ao particu-

lar a obtenção de decisões de condenação que obrigam a Administração 

a atuar, o que torna desnecessários tais mecanismos que buscam com-

pensar as deficiências da Administração Pública89. 

Por fim, no Brasil também há a possibilidade do particular recorrer 

ao judiciário, utilizando-se de ações cíveis, notadamente com ações or-

dinárias de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência90, ou 

até mesmo através da ação constitucional de mandado de segurança 

que se destina a combater a ilegalidade ou abuso de poder praticado 

por autoridade pública91, quando estiver perante situações de atrasos 

ocasionadas exclusivamente pelo órgão público ambiental que causem 

insegurança jurídica ao mesmo.

88  PEREIRA DA SILVA, Vasco. O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanálise: 
Ensaio sobre as acções no novo processo administrativo. 2ª ed., atual. Almedina: Coimbra, 
2009, p. 399 e 400.

89  Ibid., p. 399.

90  Cfr. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência. Solu-
ções Processuais Diante do Tempo da Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2017.

91  O Mandado de Segurança está previsto no artigo 5º, LXIX, Constituição Federal; 
Vide MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 37ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2016.
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CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, e sem a pretensão de exaurir o conteúdo por en-
volver o tratamento de assuntos complexos e com entendimentos dou-
trinários diversos, apresentamos as conclusões a seguir sobre o tema.

Inicialmente, com os estudos realizados e consoante tudo o que foi 
demonstrado, reitera-se o entendimento de que o deferimento tácito é 
um instituto que não deve ser aceito no âmbito do direito do ambiente, 
notadamente no brasileiro no qual ainda não está plenamente previsto, 
devendo a  Lei nº 13.874, de 2019, ser interpretada conforme a Cons-
tituição Federal92 com a consequente não inclusão de qualquer ato de 
valoração positiva do silêncio em procedimentos de direito do ambiente.

Da mesma forma, o deferimento tácito em Portugal, apesar de exis-
tente, é uma figura muito criticada pela doutrina majoritária do direito 
administrativo e do direito do ambiente93, posicionamento que concor-

92  Sobre a interpretação conforme a Constituição Federal, Jorge Miranda esclare-
ce ser àquela que o interprete da norma, diante de duas ou mais interpretações da mesma, 
decide conforme aquela mais compatível com a Constituição, o que pode até mesmo con-
figurar uma correção legal (MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2014, p. 328).

93  Vide PEREIRA DA SILVA, Vasco. Verde Cor de Direito Lições de Direito do Am-
biente. 2ª ed. Almedina. Lisboa, 2002; O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanálise: 
Ensaio sobre as acções no novo processo administrativo. 2ª ed., atual. Almedina: Coimbra, 
2009; Agir não agindo: Da insustentabilidade do deferimento tácito. In: Estudos dedicados 
ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier. Universidade Católica Editora: Lisboa, 
2015, vol. 3, p. 597-621; AMADO GOMES, Carla. Introdução ao Estudo do Ambiente. 4ª ed., 
AAFDL: Lisboa, 2018; O procedimento de licenciamento ambiental revisitado. In: Estudos 
de Direito do Ambiente e de Direito do Urbanismo. REBELO DE SOUSA, Marcelo; AMADO 
GOMES, Carla (Coord.). ICJP, Lisboa, 2011. p. 123 – 162; FIGUEIREDO DIAS, José Eduardo. 
A Reinvenção da Autorização Administrativa no Direito do Ambiente. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2014; SILVEIRA, J. Tiago. O deferimento tácito (Esboço do regime jurídico do acto 
tácito positivo na sequência de pedido do particular). Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, 1999.
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damos acreditando que se trata de instituto incompatível com as pre-
visões legais, constitucionais e do direito europeu, conforme normas e 
Directivas já referidas que tratam do assunto.

Também, entende-se que tal figura atualmente sequer configura 
vantagem alguma ao direito dos particulares, não obstante os objetivos 
iniciais de garantia da celeridade processual e da desburocratização, 
considerando que se tornou ato causador de insegurança jurídica, pela 
não observação de direitos envolvidos na relação multilateral do licen-
ciamento ambiental. 

Do mesmo modo, não obstante o princípio da tutela da confiança dos 
particulares, é notório que estes operadores, que requerem uma licença 
ambiental e a obtém através do instituto em questão, não se sentem 
plenamente garantidos para a realização de investimentos em empreen-
dimentos ou obras com a obtenção apenas de ato oriundo de omissão 
da administração, não raro recorrendo aos tribunais para a obtenção de 
títulos que possam salvaguardar seus interesses.

Além disso, percebe-se que o deferimento tácito vem passando por 
correções legislativas ao longo dos anos, notadamente com a inclusão 
das supracitadas cláusulas travão, que o deixam menos prejudicial à 
proteção do meio ambiente, mas que constata-se não serem suficien-
tes, devendo a figura ser devidamente retirada do ordenamento jurídico 
quando envolver partes de procedimentos nas quais deva ocorrer a pon-
deração de direitos fundamentais.

Ademais, constata-se que tanto o deferimento tácito quanto a pror-
rogação automática da licença ambiental, este segundo aqui entendido 
como um deferimento tácito temporário, são institutos similares que va-
loram positivamente o silêncio e a omissão administrativa, mesmo ocor-
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rendo em momentos distintos do procedimento, ameaçando o equilíbrio 
ambiental a ser protegido por tais procedimentos de controle prévio, os 
quais devem observar sempre o princípio da prevenção.

Por fim, reitera-se a necessidade da revisão legislativa ambiental, 
com a eliminação de prazos supérfluos, e, especificamente para o Brasil, 
o estabelecimento de prazos rigorosos para o procedimento de licencia-
mento ambiental, com previsão de penalidades factíveis em casos de não 
cumprimento, além de alterações administrativas propostas na atuação 
dos órgãos ambientais, para que se possa caminhar fática e juridicamen-
te no sentido de um licenciar mais verde.
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A dignidade jurídica dos  
animais não-humanos:  
uma perspectiva no  
direito comparado. 

RAFAELLA DE MENEZES LEITE 1

e1

1.  INTRODUÇÃO

Apontado pela maior parte da doutrina como um assunto ainda se-
cundário, a proteção jurídica dos animais não-humanos está em constan-
te evolução na comunidade global nos últimos anos.

Apesar de não possuírem a racionalidade idêntica à do homem, es-
tudos constatam que os animais não-humanos possuem a capacidade 
de possuir sensações semelhantes as dos seres humanos, tais como dor, 
medo, fome, tristeza, além de um certo grau de cognição, o que os torna 
passíveis de sofrimento.

Em razão desta constatação, os animais não-humanos passaram a ser 
reconhecidos como seres sencientes e tutelados pelo ordenamento jurí-
dico de vários países.

1 Pós-graduada em Direito Processual Civil. Mestranda em Direito e Ciências Jurídico-
Ambientais pela Universidade de Lisboa. Advogada. Email: rafaella.menezes.leite@gmail.com
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A mudança dos paradigmas ético, social e jurídico decorre da reflexão 
acerca do princípio da igual consideração de interesses e têm provoca-

do a intensificação de debates e questionamentos sobre a titularidade 

de uma dignidade a ser conferida ao animal não-humano, e colocam o 

homem em uma posição de, no mínimo, respeito para com as outras 

espécies animais que são capazes de possuir estados psíquicos e físicos 

semelhantes aos seus e que almejam a manutenção da sua própria vida.

É neste contexto que se procura refletir sobre a possibilidade de 

reformulação do conceito antropocêntrico de dignidade proposto por 

Kant, de forma a amparar um reconhecimento de dignidade que seja 

além da vida humana, ou ao menos dos animais considerados sencien-

tes, os quais passariam a ter valores intrínsecos e direitos inerentes reco-

nhecidos, na medida de suas especificidades.

A reflexão que aqui se propõe tem como intuito promover o debate cres-

cente no meio jurídico de diversos países, bem como incentivar as novas 

direções para a construção da relação entre humanos e animais não-huma-

nos, visando fortalecer cada vez mais a importante ligação entre estes seres. 

2.  A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS ANIMAIS NÃO-HUMANOS 

É desde os tempos mais remotos que percebemos a existência de 

debates sobre a complexidade do enquadramento da questão animal no 

âmbito ético, social e jurídico.

A evolução do tratamento para com os animais encontra-se presente 

desde as histórias bíblicas, como a clássica passagem da Arca de Noé, 

constante no Velho Testamento.
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Filósofos e juristas também impulsionaram as discussões sobre o as-
sunto, tais como: Pitágoras, Porfírio de Tiro, Plutarco, bem como Hum-
phry Primatt e o utilitarista Jeremy Bentham. 

O respeito pelos animais, na visão de Pitágoras, relaciona-se com a 
denominada metempsicose (ou transmigração das almas), na qual, de 
acordo com esta doutrina, acreditava-se que a alma era imortal e que 
além disto, poderia transformar-se em outros tipos de seres, como os 
animais (KAHN, 2007, p. 28). Com base nessa crença, Pitágoras afirmava 
que os homens estavam sujeitos às obrigações não só com relação aos da 
sua espécie, mas com todos os animais.

Outro filósofo grego que se destacou nos estudos sobre os animais 
foi Aristóteles, ao inferir que os animais existem para tão somente ser-
vir aos homens, aduzindo que aqueles nem sequer seriam capazes de 
participar da forma sensitiva da razão2. O filósofo foi um dos precurso-
res da ciência que estudou o Reino Animal, classificando as espécies e 
criando a escala entre os seres. 

Ainda na antiguidade clássica, diferentemente de Aristóteles, Plutar-
co escreveu três obras acerca da consideração dos animais não-humanos. 
Dentre estas, a obra “De Sollertia Animaliu” representava um diálogo a res-
peito da questão intelectiva dos animais, demonstrando que há um certo 
grau de racionalidade e de sensibilidade destes, aduzindo que não seria 
aceitável a divisão dos animais em seres sencientes e não-sencientes, ra-
cionais e irracionais, pois, segundo o filósofo, a sensibilidade estaria acom-

2  Segundo Aristóteles, “se a natureza nada faz de imperfeito ou em vão, então, 
necessariamente criou todos os seres em função do homem. Eis porque a arte da guerra será, 
num certo sentido, um modo natural de aquisição, de que a caça é uma parte, a ser utilizada 
contra as feras e mesmo contra aqueles homens que, destinados a ser governados, recusaram 
sê-lo, dado que este tipo de guerra é justo por natureza.” Aristóteles, Política, 1998. p.75. 
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panhada da racionalidade, e essa capacidade de raciocínio, assim como de 
locomoção, audição, visão, etc, é comum a todos os animais, ainda que uns 
sejam mais dotados do que outros (CABRAL, 2015, pp. 35 e 36).

Diferentes pontos de vista sobre a posição dos animais estiveram conec-
tadas pela ideia de que apenas os seres humanos seriam dignos de determi-
nada consideração moral, pois somente eles seriam dotados de racionalida-
de e seriam moralmente responsáveis e detentores do valor da vida. 

A doutrina cartesiana de René Descartes foi a tentativa mais radical 
de acentuar a diferença entre o homem e as demais espécies, visto que 
este considerava que os animais seriam meros seres autômatos, tais 
como as máquinas, completamente incapazes não apenas de raciocinar, 
mas de experimentar prazer ou dor, de modo que as reações que pro-
duziam após serem instigados seriam meros reflexos ou espasmos, sem 
qualquer relação com a ideia de consciência (DESCARTES, 1824, p. 34). 

A visão de Descartes não considerava a consciência e nem a senciên-
cia dos animais, e oferecia uma justificação para a exploração do animal 
não-humano que perdurou durante muitas décadas.

Na seara filosófica, alguns autores contestaram Descartes com fulcro 
em interpretações mais empíricas do conhecimento, como por exemplo 
John Locke e David Hume.

O filósofo John Locke defendia que muitos animais não-humanos te-
riam a faculdade de aprender e reter as ideias, além de que não poderia 
negar que eles possuíriam alguma razão (SANTANA, 2006, p. 53). Por sua 
vez, Hume também discordou da ideia de que os animais seriam despro-
vidos de razão, aduzindo que se por algum motivo esta existe com maior 
aperfeiçoamento nos seres humanos, seria apenas com relação a uma 
questão de grau (SANTANA, 2006, p. 61).
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Na seara jurídica, a antiga lei romana aduzia que os animais eram 

considerados res nullius, ou seja, não pertenciam a ninguém e, somente 

passava a pertencer a quem o capturasse e o detivesse então como sua 

propriedade. Em caso de abandono do animal, este voltava ao estado de 

res nullius. Caso o animal se tornasse propriedade de alguém, poderia 

ser transferido através dos mecanismos de transferência da propriedade, 

como a venda e doação (EPSTEIN, 2002, p. 3.). 

Ao longo da Idade Média, percebeu-se uma diferente consideração 

do status do animal não-humano, pois estes passaram a ser julgados e 

condenados pelas práticas de “crimes” em razão de violações cometidas. 

Nessa época, era constante a convocação de animais, através de ci-

tação, para comparecerem aos tribunais e serem julgados por seus atos. 

Como por exemplo, quando se tratava dos crimes contra a vida, os ani-

mais eram punidos com rigor e por vezes sentenciados à morte (AZKOUL, 

1995, p. 29 e ss), ou seja, havia semelhança de tratamento entre os ho-

mens e os animais, visto que estes eram considerados sujeitos de direito 

e igualmente responsáveis pelos seus atos.

Em 1789, Jeremy Bentham, em sua clássica obra “An Introduction to 

the Principles of Morals and Legislation”, afirmou: “a questão não é se 

eles podem raciocinar? Nem se podem falar? Mas, se eles podem sofrer” 

(BENTHAM, 1789, p. 144). Bentham tornou-se um dos principais defen-

sores da proteção do animal não-humano.

Diversos outros pensadores importantes, como Richard Ryder, Henry 

S. Salt, Peter Singer, Tom Regan, e Gary L. Francione passaram a debater 

sobre a necessidade de mudança na relação entre o homem e os ani-

mais, através de um paradigma de natureza ética. 
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Seguindo o entendimento de Bentham, Peter Singer afirmava que a 
capacidade de sofrimento que um ser vivo tem já seria o suficiente para 
se constar que um animal, independentemente da espécie a que perten-
ce, possui interesses, e este seria o de não sofrer, equiparando-o, dessa 
forma, ao ser humano. 

Singer defende, ainda, que se considerarmos um mal infligir uma 
dada quantidade de dor a um bebê sem motivo, temos de considerar 
igualmente um mal infligir a mesma quantidade de dor a um cavalo sem 
motivo (SINGER, 2012, p. 79).

O pensamento de Singer recebeu diversas críticas, como a da juris-
ta americana Martha Nussbaum, que apontou a insuficiência do crité-
rio apresentado por este e por Bentham. A jurista alude que o dever de 
compaixão seria uma visão limitada e equivocada, pois o pensamento da 
pessoa que sente a compaixão por alguém que está sofrendo significa-
tivamente não o faz se sentir responsável por tal sofrimento, razão pela 
qual a compaixão não compreenderia a noção de responsabilização pelo 
sofrimento causado a outrem (BASTOS, 2018, p. 54).  

Assim, Nussbaum aduz que a questão seria mais de justiça do que de 
compaixão, pois o animal deveria ter como direito básico o de não ser 
tratado de modo a causar-lhe sofrimento3.

Diferentemente da ideia utilitarista de Singer, a teoria abolicionista do 
filósofo americano Tom Regan almejava acabar com a utilização de ani-
mais em qualquer situação, permitindo que os animais pudessem gozar 
de igual atenção ética disponibilizada aos humanos.

3  Como afirma a jurista: “Nossas escolhas afetam a vida dos animais não-huma-
nos todos os dias, e não raro lhes causam enorme sofrimento. Animais não são simplesmen-
te parte da mobília do mundo; são seres ativos tentando viver suas vidas; e nós ficamos 
muitas vezes em seu caminho. Isto parece ser um problema de justiça, não apenas uma 
ocasião para a compaixão”. (tradução nossa). (NUSSBAUM, 2006, p. 22).
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No pensamento de Regan não há qualquer justificação para causar 
dor significativa aos animais não-humanos na persecução institucionali-
zada de interesses humanos valorizados e, em seu livro, “Defending Ani-
mal Rights”, explicitou que os animais devem ter os seus direitos morais 
básicos, incluindo o direito à vida, liberdade e integridade corporal reco-
nhecidos (Regan, 2006, p. 35 e 37).

Em razão disso, Regan procurou estabelecer um critério moralmente 
relevante para compreender quais são os seres que possuem valor ine-
rente e com possibilidade de possuírem tais direitos e concluiu, portanto, 
que a razão, a autonomia ou a inteligência não são critérios válidos para 
estabelecer que os animais não-humanos tenham ou não menor valor que 
os seres humanos. Pois isto, logicamente, acarretaria excluir do âmbito dos 
deveres morais os humanos que não cumprem esses critérios, tais como 
as crianças ou adultos com dificuldades mentais (REGAN, 2004, p. 243).

A partir dessa concepção, Regan compreendeu que alguns animais 
não-humanos se assemelham aos humanos normais de forma moral-
mente relevante e que, portanto, é preciso modificar o tratamento para 
com estes animais, inserindo-os na comunidade moral e tratando-os 
com o mesmo respeito devido aos seres humanos (REGAN, 2004, p. 239). 

Anote-se que a capacidade de ter experiências é um dos critérios 
mais relevantes propostos pelo filósofo, ou seja, considera-se “sujeitos 
de uma vida” todos os seres que, independentemente das suas aptidões 
mentais ou da sua idade, possuam uma experiência da vida, não sendo 
apenas matéria animada.

A teoria de Tom Regan apresenta-se como uma resposta distinta da 
visão utilitarista de Singer, pois o que se coloca em debate são os indiví-
duos com interesses que possuem valor intrínseco e não os seus interes-
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ses objetivamente considerados. Dessa forma, a proteção desse interes-

se individual decorre da concessão de direitos. 

Não obstante à existência de outras teorias que contribuíram para a 

evolução da proteção e consideração do animal não-humano, destaca-se 

a existência de novos paradigmas nas concepções jurídicas relacionadas 

a estes, considerando também o respeito à vida. Tais concepções vão 

além de qualquer corrente ou teoria ético-filosófica em defesa dos ani-

mais e estende-se ao meio jurídico de proteção.

3. INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS DE TUTELA DOS 
ANIMAIS NÃO-HUMANOS

3.1. Declarações e convenções de âmbito internacional

A proteção normativa dos animais é fato não tão antigo na história. 

Fernando Araújo (2003, p. 25) aduz que a primeira lei de proteção dos 

animais foi a Lei Grammont4, na França, datada de Julho de 1850, que 

proibia os maus tratos a animais em via pública.

Referida lei, proposta por Jacques Philippe Delmas, proibia a cruelda-

de contra animais domésticos e favoreceu o início da discussão acerca do 

conceito de animais domésticos, vez que estes eram geralmente consi-

derados os animais apenas utilizados na pecuária.

4  Alguns textos mencionam como pioneiro na evolução legislativa o Martin’s Act 
(Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle), de 22 de julho de 1822, na 
Grã-Betanha, que tinha a intenção de prevenir o tratamento cruel e impróprio do gado na 
região. Cf. LEGGE, Debbi e BROOMAN, Simon. Law relating to animals. Cavendish Publi-
shing, 1997, Londres/Sidney, pp. 42 e 43.
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No decorrer dos anos, várias declarações e convenções de âmbito 
internacional referente à proteção dos animais foram elaboradas. 

Dentre essas, a Declaração Universal dos Direitos do Animal foi a que 
primeiro se destacou. Seguindo a mesma trajetória filosófica da Declara-
ção Universal dos Direitos do Homem, foi proclamada em 15 de Outubro 
de 1978 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO), em Paris, e aprovada posteriormente pela Organi-
zação das Nações Unidas. 

Trata-se de uma carta de princípios, sem qualquer caráter vinculati-
vo, com projeção internacional e que surgiu de forma a proclamar em 
um documento a perspectiva de que os animais não-humanos possuem 
direitos a serem protegidos. 

Diversas convenções internacionais também foram celebradas, com 
o objetivo de proteção internacional mais específica das espécies.

Uma das primeiras convenções a ser firmada foi a Convenção Inter-
nacional para a Regulamentação da Atividade Baleeira, assinada em  Wa-
shington em 1946, e ainda hoje visa assegurar a conservação e a gestão 
sustentável das baleias a nível mundial. Inclui um programa juridicamen-
te vinculativo que especifica as espécies protegidas e não protegidas, 
incluindo áreas de santuário, além de definir limites de captura para a 
atividade baleeira comercial e de subsistência (Washington, 1946, p. 18). 

Hodiernamente, 25 Estados-Membros da União Europeia são Con-
tratantes na Convenção, que conta com um total de 87 Governos Con-
tratantes. Registre-se que, recentemente, o Japão decidiu retirar-se da 
Convenção e retomou as suas atividades de caça às baleias, em desobe-
diência às legislações.
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Imperioso destacar ainda a existência de outras convenções interna-
cionais, como a Convenção de Bona sobre a conservação das espécies 
migratórias da fauna selvagem e vários códigos de conduta e regras igual-
mente de âmbito global, porém não vinculativas, definidas por iniciativa 
de entidades internacionais, como por exemplo aqueles que resultam da 
atividade da Organização Mundial da Saúde Animal (World Organisation 
for Animal Health).

3.2. União Europeia

Como já demonstrando ao longo do processo histórico, diversas 
obras doutrinárias sobre o assunto marcaram o século XX, assim também 
como leis protetivas aos animais não-humanos. 

As normas da União Europeia instituem um regime jurídico dos mais 
avançados e de maior exigência na proteção dos animais, em compara-
ção com outros países do mundo (DUARTE, 2015, p. 34).

A legislação da União Europeia acerca da proteção dos animais não-
-humanos é muito numerosa e também fragmentada. Divide-se na forma 
de Diretivas, Regulamentos e Convenções sobre as mais diversas matérias.

O Direito Comunitário preocupou-se com este tema através da Decla-
ração nº 24, anexa ao Tratado de Maastricht, que posteriormente foi subs-
tituída pelo Protocolo relativo à proteção e ao bem-estar dos animais em 
Outubro de 1997, anexo ao Tratado de Amesterdão (AMESTERDÃO, 1997, 
p. 110). Um documento vinculativo para as todas as instituições europeias 
e que, dentre diversos outros dispositivos, aduziu acerca da proteção e 
bem estar dos animais enquanto seres dotados de sensibilidade.

Com o objetivo de completar o Tratado de Amesterdão e reforçar a 
eficiência e a legitimidade democrática, o Tratado sobre o Funcionamen-
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to da União Europeia (TFUE), ressignificou a matéria sobre a questão da 
proteção do bem estar animal no seu artigo 13.º, o qual reafirma que 
tanto a União como os Estados-Membros deverão se ater sempre às exi-
gências em matéria de bem-estar dos animais enquanto seres sensíveis 
no âmbito de sua utilização e domínio, como na agricultura, transporte, 
pesca, investigação e etc.

Ademais, a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) definiu o con-
ceito sobre o bem-estar dos animais, aduzindo que um animal encontra-
-se numa situação de bem-estar de boa qualidade se estiver saudável, 
confortável, bem alimentado, seguro, se for capaz de manifestar o seu 
comportamento inato e se não for afetado por estados desconfortáveis 
como dor, medo ou sofrimento (União Europeia, 2018, p. 9).

Em razão desses conceitos, questiona-se a liberdade legislativa da 
União Europeia quando da proteção dos animais nas práticas que, de 
modo a considerar a prejudicialidade de seu bem-estar, ignoram, inclusi-
ve, a dignidade desses como seres sencientes e promovem a exposição 
pública da dor a que são submetidos através de atividades esportivas e 
culturais, como por exemplo, a prática das touradas, ainda prevalecente 
em alguns países da União Europeia. 

Assim sendo, o respeito e consideração do bem-estar animal na po-
lítica da União Europeia foram de fundamental importância para que se 
penetrasse na esfera dos países membros esse princípio geral de proteção, 
auxiliando diversas outras regulamentações abrangidas por essa área.

Imperioso destacar que a Convenção Europeia para a Proteção dos 
Animais Vertebrados Utilizados para Fins Experimentais e outros Fins 
Científicos, estabeleceu um passo significativo na proteção dos animais 
ao vedar, pela primeira vez na União Europeia, a comercialização de pro-
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dutos cosméticos em cuja fabricação tenham sido utilizadas experiências 
em animais, por reconhecer o valor intrínseco do animal e que este deve-
ria ser respeitado, bem como estabeleceu o tratamento como criaturas 
sencientes, nos termos da Consideração inicial n° 12. 

Apesar desse contexto legislativo, vários países europeus foram além 
e adotaram regulamentações mais severas. Assim como, a jurisprudência 
também tem se manifestado em sentido mais restrito e específico quan-
to a proteção dos animais. 

4.  OS ANIMAIS NÃO-HUMANOS NO DIREITO COMPARADO

A proteção jurídica dos animais não-humanos também já se trans-
pôs para o plano interno de diversos países, ao abranger legislações 
específicas e modificações de suas normas a fim de alicerçar essa mu-
dança de paradigma.

Verifica-se que no panorama legislativo e constitucional do Direito 
Comparado, a proteção dos animais não-humanos evidencia-se na aná-
lise sob diversos aspectos, tais como: o reconhecimento legal da senci-
ência, a necessidade da atribuição de direitos fundamentais específicos, 
tais como o reconhecimento de seu valor como criaturas vivas e merece-
doras de dignidade, bem como a existência de leis que criminalizem os 
maus-tratos, a proteção legal contra abusos, dentre outros.

A notória evolução normativa se justifica em razão da tendência do 
legislador em tentar estabelecer uma natureza jurídica para esses seres, 
bem como ao descaracterizá-los como “coisa” pertencente a proprieda-
de humana, que apesar de instigante, já tem se tornado uma realidade 
no campo legislativo interno de vários países.  
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4.1. Alemanha 

Vigora no Direito Alemão a Tierschutzgesetz, considerada a primeira 
Lei de Proteção Animal alemã. Posteriormente, foram acrescentadas dis-
posições essenciais a este texto jurídico nacional, regulamentando a re-
lação existente entre os seres humanos e os animais não-humanos, cujo 
objetivo é o de proteger a vida e o bem-estar do animal como criatura. 

Nos termos do § 1 desta lei, os seres humanos deveriam evitar ao má-
ximo infligir dor, sofrimento ou dano a qualquer animal sem um motivo 
razoável (ALEMANHA, 1972, p. 1).

Dentre os diversos temas, a Tierschutzgesetz também aludiu acerca das 
relações humanas com os animais destinados ao consumo. Como por exem-
plo, ao regular a criação, transporte e modo de abate, além de prever pena 
de prisão de até três anos ou multa, para quem maltratar ou ocasionar a 
morte injustificada de um animal vertebrado, nos termos do § 17 da Lei.

Sobre a temática, Miranda Barbosa relembra que a Tierschutzgesetz 
foi uma lei curiosa, principalmente por se tratar de legislação em vigor 
no Terceiro Reich. Referida lei proibia ainda a tortura e os maus-tratos 
desnecessários aos animais, devendo o animal ser protegido direta-
mente, enquanto ser vivo com um valor em si mesmo, e não de forma 
indireta, sendo considerado um ser tão valioso quanto o ser humano 
(BARBOSA, 2013, p. 214).

Em que pese a existência desta lei, somente no início da década de 90 
que ocorreu o reconhecimento da natureza jurídica dos animais distintas 
das coisas, através do §90-A, do Código Civil Alemão (ALEMANHA, 1896, 
p.35), o qual dispõe ainda que somente será aplicada legislação análoga 
a das coisas se não houver disposição em contrário sobre o assunto.
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Em termos de dignidade constitucional, a Constituição Alemã acres-
ceu o artigo 20°a, o qual aduz que o Estado deverá proteger os funda-
mentos naturais da vida e os animais através de legislação específica, 
tendo em vista a responsabilidade para com as gerações futuras (ALE-
MANHA, 1949, p. 29).

Em que pese a Alemanha ser um dos países que mais possui legisla-
ções favoráveis à proteção dos animais, inclusive desde a época do Ter-
ceiro Reich, independentemente da perspectiva adotada, a norma prote-
tiva ainda não atribuiu direitos diretos aos animais. 

4.2. Áustria 

A Áustria também demonstrou uma preocupação com a proteção 
dos animais, sendo a precursora na promoção da emancipação civilística 
dos animais não-humanos em relação as coisas.

O artigo §285-A do Código Civil Austríaco (Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch – ABGB), de 10 de março de 1988, determinou que os ani-
mais não devem ser equiparados a coisa e devem ser protegidos por leis 
especiais, aplicando-se apenas a legislação referente às coisas quando 
outras não forem aplicáveis.

Importante trazer à baila ainda, o Ato Constitucional Federal sobre a 
sustentabilidade, proteção animal e ambiental, no qual a Áustria refor-
çou o seu compromisso com a proteção dos animais (ÁUSTRIA, 2013).

4.3. Brasil

A Constituição da República Federativa do Brasil é uma das poucas 
constituições que traz expressamente em seu texto, normas visando à 
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proteção animal. Além de dispor também de artigos acerca da compe-
tência administrativa para o exercício do poder de polícia ambiental ao 
determinar a preservação da fauna e ao dispor da competência legisla-
tiva concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para editar atos 
normativos relativo à matéria fauna. 

Além dessas disposições, a Constituição Brasileira alude especificada-
mente acerca da proibição da crueldade contra animais, nos termos do 
artigo 225, § 1º, VII (BRASIL, 1988).

Referido dispositivo é interpretado pela doutrina e pela jurisprudên-
cia no sentido de conferir apenas uma proteção indireta ou reflexa aos 
animais. Tendo em vista que a interpretação vigente é a de que o termo 
“crueldade” está normalmente associado a um ato impiedoso ou insen-
sível (LOURENÇO, 2016, p. 817). 

Assim, somente os atos associados a um estado ou predisposição 
mental individual por parte do agente de causar dor, lesão ou sofrimento 
de forma deliberada e sem motivo razoável é que mereceriam o repúdio 
desse ordenamento jurídico. Em sentido oposto, os atos que causam so-
frimento, mas que sejam supostamente motivados pelo preenchimento 
de demandas humanas consideradas relevantes, como para fins alimen-
tícios, seriam, via de regra, justificáveis.

 A Carta Magna aduz ainda, no mesmo dispositivo, acerca da tutela 
da função ecológica da flora e da fauna no sentido de abarcar a proteção 
integrada dos recursos naturais, assim como a tutela quanto às espécies 
ameaçadas de extinção. 

No âmbito infraconstitucional brasileiro, o artigo 32 da Lei n.° 
9.605/98, aborda um exemplo de tutela direta e autônoma dos animais, 
com a previsão da conduta de crime de maus tratos contra os animais.
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A jurisprudência brasileira tem caminhado no sentido de um maior 

reconhecimento da proteção animal, bem como também de um reco-

nhecimento da dignidade aos animais não-humanos. 

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal quando das decisões em 

que há confronto entre direitos fundamentais, como por exemplo, o con-

fronto entre a preservação do direito fundamental à manifestação cultural 

versus a preservação do direito fundamental ao meio ambiente, tem de-

monstrado uma interpretação no âmbito da ponderação, sopesando para 

a proteção dos animais não-humanos5. Excepciona-se a recente decisão 

acerca dos rituais religiosos de matriz africana envolvendo animais, no qual 

o STF decidiu de forma unânime pela constitucionalidade do sacrifício de 

animais nos rituais em detrimento de sua proteção (STF, 2019). 

Recentemente, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça brasileiro 

sobre a presente questão se destacou. O referido Tribunal negou provi-

mento ao pedido do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-

sos Naturais Renováveis (IBAMA), o qual exigia a entrega de um papagaio 

que convivia a 23 anos com uma pessoa que o detinha em sua residência 

e, assegurou ainda, a “guarda” do papagaio à sua responsável (STJ, 2019). 

5  Confira os seguintes julgamentos: a) Farra do boi (STF. Segunda Turma. Recurso 
extraordinário 153.531/SC. Rel. Min. FRANCISCO REZEK. Redator para acórdão: Min. MAR-
CO AURÉLIO. 3/6/1997, maioria.DJ, 13 mar. 1998); b)  Rinhas de galo (STF. Plenário. ADI 
3.776/RN. Rel.: Min. CEZAR PELUSO. 14/6/2007, un. DJe 47, 28 jun. 2007) e Vaquejada (STF. 
Plenário. ADI 4983/CE. Rel.: Min. MARCO AURÉLIO. 06/10/2016). Ressalta-se que nesse 
último caso, ocorreu uma reversão jurisprudencial, em razão da alteração legislativa na 
Constituição Federal Brasileira, a Emenda Constitucional n° 96/2017, que acrescentou o 
parágrafo 7º ao artigo 215, o qual aduz que “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.” 
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Na referida decisão, o Ministro Relator reconheceu a possibilidade de 
uma dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana, bem como a 
possibilidade de atribuição de uma dignidade e direitos aos animais não-
-humanos e à Natureza, reconhecendo a possibilidade de considerá-lo 
como sujeitos de direito. 

Assim, como aduz Ingo Sarlet, essa inédita decisão brasileira aproxi-
ma-se da atual tendência de diversas Cortes Judiciais e legislações em 
todo o mundo, no sentido de atribuir direitos aos animais não-humanos 
e à Natureza (SARLET, 2019). 

Por fim, o Ministro reconheceu ainda que há uma incongruência nos 
trechos do Código Civil Brasileiro que ainda tratam os animais como “coi-
sas” em relação aos artigos previstos na Constituição, já que esta aduz acer-
ca dos demais seres vivos como bens fundamentais a serem protegidos.

Ressalte-se que, em julho de 2019, foi aprovada no plenário do Se-
nado Federal brasileiro uma proposta legislativa, a qual tem o intuito 
de permitir o afastamento da consideração dos animais como objetos, 
considerando-os com uma natureza jurídica sui generis, como sujeitos 
de direitos despersonificados, além de serem reconhecidos como seres 
sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional passíveis 
de sofrimento (Brasil, 2018).

Referida proposta ainda encontra-se em trâmite legislativo no País 
para aprovação.

4.4. Portugal

A proteção constitucional concedida aos animais em Portugal não está 
expressamente mencionada no texto, mas encontra-se de forma reflexa 
inserida dentro do contexto ambiental (Artigos 9°, e) e 66, n°2, c) e d)). 
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Em 1995, a Lei de Proteção aos Animais de Portugal (Lei n.º 92/95, 
de 12 de Setembro) consagrou algumas proibições, no que tange as con-
dutas violadoras do bem-estar animal, as quais tiveram uma importância 
simbólica, porém não dispunha de um regime sancionatório de fato. 

Posteriormente, no âmbito penal português, a Lei n.º 69/2014, de 29 
de Agosto, inovou ao instituir um regime sancionatório de proteção ao 
criminalizar o abandono e os maus tratos aos animais não-humanos de 
companhia (Artigo 388.°).

Diversa críticas surgiram, em especial em razão aos conceitos inde-
terminados e considerados disfuncionais da respectiva lei.

Impulsionado pelas mudanças nas normas da União Europeia, em 
Março de 2017, Portugal publicou a Lei n.º 8/2017, que estabeleceu um 
estatuto jurídico próprio aos animais de companhia6 e, principalmente, 
reconheceu a natureza jurídica de seres vivos dotados de sensibilidade, 
autonomizando face as pessoas e coisas, bem como procedeu à altera-
ções no Código Civil, Código de Processo Civil e Código Penal. A partir 
de então, os animais de companhia deixaram de ser considerados coisas 
móveis à luz do Direito Civil Português. 

Na opinião de Farias, o enquadramento dos animais não-humanos pas-
sou a ser como “tertium genus”, que transita entre as pessoas e as coisas,  
sendo considerado, simultaneamente, como sujeito e objeto de relações 
jurídicas, sem deveres, mas com direitos inerentes (FARIAS, 2017, p. 215).

A contribuição do Professor Farias é a que melhor atende a coerência 
axiológica-normativa, bem como a que mais contribui para a conserva-

6  Ressalta-se que acerca da delimitação do termo, o Código Penal Português de-
finiu como sendo qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos, 
designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia (artigo 389°). Referida 
definição recebeu diversas críticas em razão da exclusão da proteção de outros animais.
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ção da sistematicidade jurídica e a que melhor enquadra a inserção da 
consideração de uma dignidade jurídica própria do animal não-humano, 
como veremos adiante.

Segundo o professor Menezes Cordeiro, o aperfeiçoamento do Direi-
to se faz no sentido de uma diferenciação crescente, e na linha das situa-
ções diferenciadas, é necessário se fazer corresponder regimes próprios. 
Dessa forma, considera-se que é possível que aos animais se venham a 
dispensar regras adequadas e, acrescenta ainda que, estando o Direito 
em constante evolução, não é possível negar, a priori, a eventualidade de 
os animais serem sujeito e, ao mesmo tempo, objeto de direitos (COR-
DEIRO, 2017, p. 41).

A jurisprudência portuguesa também tem consagrado o entendi-
mento da necessidade de uma maior tutela aos animais não-humanos. 
O Tribunal da Relação de Lisboa inovou ao aludir que, apesar da Cons-
tituição da República Portuguesa reconhecer a dignidade como princí-
pio fundamental, restrito apenas à pessoa humana, deve ser feita uma 
interpretação atualizada e positivista da norma, estendendo o princípio 
da dignidade humana também aos animais não-humanos, que possuem 
valor e sentimentos intrínsecos, considerando também o artigo 201.°-B 
do Código Civil, o qual aduz que os animais são seres vivos dotados de 
sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza 
(Tribunal da Relação de Lisboa, 2019).

Importante destacar ainda que, o Relator deste caso condenou o réu 
a pagar uma multa de 600 euros em razão da “agressão brutal e gratuita 
ao cão”, enfatizando a ocorrência de violação à dignidade do animal.

O Tribunal da Relação do Porto também já havia se posicionado no 
sentido de elevar o status dos animais de companhia a uma importante 
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consideração, ao confirmar a decisão do Tribunal a quo e incluir nos da-

nos não patrimoniais sofridos pela autora, o dano moral pela morte do 

seu cão (Tribunal da Relação do Porto, 2015).

Saliente-se que as alterações legislativas portuguesas ainda são alvo 

de diversas críticas, alegando-se a insuficiência de debates sobre o tema. 

No entanto, ressalta-se a significativa importância do papel da juris-

prudência no âmbito dessa temática, tendo em vista que os tribunais são 

intérpretes confiáveis acerca dos trilhos que a comunidade tem percorri-

do sobre o assunto, principalmente em razão da difícil temática, tratando 

a doutrina especializada nessa problemática como revestida de uma te-

mática de particular complexidade. 

5.  A DIGNIDADE JURÍDICA PARA ALÉM DO ANIMAL HUMANO

5.1. A dignidade da pessoa humana e a dimensão ecológica

Reporta-se ao conceito de dignidade aos tempos mais remotos da 

evolução humana. Tanto no Antigo como no Novo Testamento Bíblico, 

observa-se a premissa de que o homem foi criado à imagem e seme-

lhança de Deus e, por assim ser, toda a espécie humana seria dotada de 

um valor próprio e intrínseco e a dignidade seria a qualidade inerente ao 

homem que o distinguia das demais criaturas (SARLET, 2006, p. 29).

Sob o prisma histórico, denota-se vestígios da concepção de digni-

dade humana associada ao prestígio do homem enquanto participante 
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da vida pública na cultura grega7. Ainda nesse contexto, surge a ideia 
trazida por Aristóteles, que, em síntese, considerava a dignidade como 
um atributo do homem devido a sua condição puramente racional, dis-
tinguindo-os dos animais em razão desse predicado da racionalidade, o 
qual confere um valor especial ao homem (ARISTÓTELES, 2004, p. 27.).

Em razão disso, o ser humano não poderia ser considerado como 
simples meio para a satisfação de qualquer outra vontade, mas deveria 
ser considerado como um fim em si mesmo em qualquer relação. Con-
cepção essa que foi sedimentada através do filósofo alemão Immanuel 
Kant, o qual transcendeu às questões religiosas e sociais, ao considerar 
que o dever se imporia por si mesmo a todo ser racional e que esta seria 
uma qualidade congênita e inalienável de todos os seres humanos, que 
se materializaria por meio da capacidade de autodeterminação que os 
indivíduos possuem por meio da razão (ALMEIDA, 2009, p. 11 e ss).  

Essa ideia kantiana, puramente antropocêntrica, não admitia que ou-
tros animais não-humanos também constituíssem um fim em si mesmo. 
E, tampouco, seria possível qualquer ideia de reconhecimento como su-
jeito de direitos a outros seres.

Ainda nos dias atuais, o conceito kantiano acerca da dignidade da 
pessoa humana é contemplado por diversos juristas, porém os debates 
têm se intensificado e fomentam diversos questionamentos, pois muitos 
já o consideram insuficiente, tendo em vista as mudanças de paradigmas 

sociais e jurídicos ocorridas com vistas à uma noção de ampliação desse 

7  Esse viés sociopolítico da dignidade humana também foi também incorporado 
à civilização romana, através do termo “persona”, que, a princípio, era empregado para 
designar as máscaras teatrais utilizadas naquela época, em manifesta associação do ho-
mem à sua aparência, com o propósito de expressar o prestígio social que a função pública 
conferia ao cidadão. (COMPARATO, 2006. p. 479).
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conceito a fim de incluir outras formas de vida, aceitando-se que tam-

bém estas possuem valor intrínseco a ser respeitado e protegido. 

Em que pese a difícil conceituação da dignidade, alguns juristas já for-

neceram conceitos básicos, como por exemplo o apresentado por Sarlet, 

o qual sustenta que a dignidade, em sentido jurídico, é uma qualidade 

intrínseca do ser humano que gera diversos direitos fundamentais8. 

Apesar de trazer esse conceito, o jurista afirma também que a concei-

tuação da dignidade humana mostra-se especialmente difícil e que, tal 

assertiva não é exclusiva da dignidade da pessoa (SARLET, 2005, p. 44.), 

visto que o conceito é bastante vago, impreciso, indeterminado, com ca-

racterísticas de ambiguidade e porosidade.

Assim, o referido autor admite que esse conceito possa ser entendido 

como uma “moldura conceitual-normativa aberta a uma reformulação 

parcial”, para enfatizar que é possível ser incluído uma dimensão ecoló-

gica e transformá-lo em um conceito mais extensivo aos novos (e velhos) 

desafios existenciais (SARLET, 2007, p. 74). E é com fundamento nessa 

premissa que se intensifica a reflexão quanto a uma dignidade aplicável a 

outros seres além dos humanos. 

Esse fato evolutivo mencionado por Sarlet alude a uma ideia de dimensão 

ecológica da dignidade humana, com o objetivo de ampliar o conteúdo da 

8  Ingo Sarlet conceitua a dignidade como sendo “a qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fun-
damentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o 
devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.”. (SARLET, 2005. p. 37).
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dignidade e contemplar a qualidade de vida como um todo, inclusive do am-
biente em que a vida humana e a não-humana se desenvolve (SARLET, 2007, 
p. 73) e mais, no sentido de um padrão de qualidade e segurança ambiental 
mais amplo, para a garantia de um nível de vida com qualidade ambiental.

Registre-se que essa dimensão ecológica percorre uma lógica evo-
lutiva natural das dimensões da dignidade humana, visto que simboliza 
a materialização da dignidade humana em certo momento histórico ao 
longo da mutação que esse conceito de dignidade vem contínua e inin-
terruptamente experimentando.

Nesta seara, outros autores tem promovido debates acerca do tema, 
no sentido de uma superação do antropocentrismo clássico de Kant. 

O professor Morato Leite aborda a ideia de um antropocentrismo 
alargado como um mecanismo mediador, representando o abandono de 
ideias de separação e dominação entre a natureza e o homem de manei-
ra a buscar-se interação entre os universos distintos e a ação humana, 
almejando uma tutela do ambiente independentemente da sua utilidade 
direta ou de benefícios ao homem (LEITE, 2003, p. 76.).

A visão meramente instrumental, economicista ou utilitária da natu-
reza tem sido abandonada e novas ideias têm surgido referente a con-
ceitos como, por exemplo, o do antropocentrismo ecológico, defendido 
pelo Professor Doutor Vasco Pereira da Silva, o qual considera que o am-
biente deve ser tutelado pelo direito e, ainda, que a preservação do meio 
ambiente é condição para a realização da própria dignidade humana (PE-
REIRA DA SILVA, 2002, p. 29). 

Conquanto, Pereira da Silva também rejeita os excessos fundamenta-
listas e observa que apesar de concordar que nos dias atuais a natureza 
tem de ser protegida em função dela mesma, como um valor em si, isso 
não deve significar nem a personalização jurídica das realidades naturais, 

Ir para o índice



781

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA  

nem uma pseudo-atribuição de direitos subjetivos à Natureza (PEREIRA 
DA SILVA, 2002, p. 30).

Reconhece-se que há uma certa complexidade a respeito do tema, ao 
tempo que se verifica uma tendência moderna de extensão do conceito 
de dignidade para, em uma aproximação com os preceitos da “ecologia 
profunda” (deep ecology9), abranger também as novas demandas de pro-
teção dos animais, a fim de um reconhecimento do valor intrínseco de 
todo ser considerado legalmente sensível.

Nessa perspectiva, há uma movimentação que abrange a necessidade 
de revisão na forma de pensar e agir do ser humano, a partir da constata-
ção de uma dimensão ecológica decorrente da dignidade da pessoa huma-
na, bem como da necessidade do reconhecimento de um tipo peculiar de 
dignidade abarcando outras formas de vida para além da humana. 

5.2.  Fundamentos da dignidade dos animais não-humanos

A dignidade da pessoa humana possui conteúdo de máxima impor-
tância, enriquecida por dimensões dotadas de direitos fundamentais, 
de historicidade, modificando-se e ampliando-se no decorrer do tempo, 
dependendo, portanto, de uma construção humana, exposta às modifi-
cações impressas pelos próprios seres humanos.

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana não é considerada uma 
criação apenas constitucional visto que se configura uma qualidade intrín-

9  A tese da “ecologia profunda” ou deep ecology, criada inicialmente pelo eco-
logista e filósofo norueguês Arne Naess, repousa sobre uma substituição da perspectiva 
antropocêntrica pela biocêntrica (ou ecocêntrica), ou seja, visando a preservação da na-
tureza como um valor em si, independentemente de atender às necessidades humanas, 
reportando-se ainda a uma ideia de que o desenvolvimento e o bem-estar de todas as 
formas de vida na terra têm um valor próprio e objetivo. (ARAÚJO, 2003, p. 245).
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seca, envolvendo direitos e deveres de forma a garantir mínimas condições 
de existência digna para o indivíduo que a possui (SILVA, 1998, pp. 84-94). 

Como afirma Sarlet, referida dignidade não está presente apenas 
na medida que o Direito a reconhece, pois constitui um fator prévio no 
sentido de preexistência e anterioridade a toda existência expeculativa 
(SARLET, 2006, p. 55).

Assim, nos termos da dimensão ecológica da dignidade da pessoa 
humana proposto por Sarlet, com o fim de  proteger e dignificar tanto a 
vida humana como a vida em geral, questionamentos foram suscitados 
sobre a possibilidade de dotar também os animais de uma dignidade in-
trínseca, através de uma ampliação do princípio da dignidade da pessoa 
humana a todos os seres com valor intrínseco, ou se seria possível a atri-
buição de uma dignidade aos seres não-humanos de modo autônomo, 
configurando uma dignidade peculiar, um princípio ex novo.

A ideia de atribuição de dignidade aos animais parece causar certo 
desconforto para alguns, isto porque para os que defendem uma posição 
contrária, o caráter pessoal dos seres humanos, é o que os torna titulares 
de uma dignidade e, por consequência, da condição de sujeitos de direi-
tos. Assim, este fato não nasceria da sua simples pertença a uma espécie 
biológica, como por exemplo a espécie humana, mas sim da liberdade 
individual natural da pessoa humana (LACERDA, 2012, p. 13). 

Segundo defende Adela Cortina, os animais possuem um valor in-
terno e devemos ter obrigações em relação a eles, porém eles não são 
possuidores de dignidade (que é uma característica da autoconsciência, 
além de ser uma habilidade de cumprir determinados contratos sociais 
que somente os seres humanos são capazes de cumprir) e, em razão dis-
so, não seriam possuidores de direitos (CORTINA, 2015, p. 81-82.) 

Da mesma forma era o conceito antropocêntrico proposto por Kant, 
o qual defendia que somente os seres humanos possuíriam um fim em si 
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mesmo e que o dever de respeito para com outros seres não seria direto, 
ou seja, não seria a partir do reconhecimento da sua dignidade, mas sim 
indireto, tendo em vista que a preocupação principal seria com o homem 
(KANT, 2003, p. 285).

No pensamento também antropocêntrico de Tomás de Aquino, os ani-
mais existiriam única e exclusivamente para os benefícios dos homens e não 
poderia se falar em uma dignidade própria do animal (SILVA, 2018, 104).

Para a professora espanhola, a questão seria apenas de tentar anali-
sar se existem deveres morais diretos em relação aos animais e à natu-
reza, pois em que pese reconhecer que estes seres possuem um valor 
interno e não apenas instrumental, os seus direitos não podem ser re-
conhecidos, porque eles não têm a capacidade de entender o que são e 
quais são os seus direitos (CORTINA, 2009, p. 100).

Ocorre que, segundo os apoiadores da posição favorável à dignidade 
dos animais, a visão da professora poderia esbarrar na questão dos seres 
humanos que não são possuidores de autoconsciência, seja porque são 
considerados ainda incapazes como os bebês, seja porque não são possui-
dores de expressarem a sua vontade de forma livre e consciente e, portan-
to, não são capazes de cumprirem os contratos sociais como aduzido pela 
autora, como por exemplo os deficientes mentais (SINGER, 2002, p. 96).

Em semelhante contribuição, o filósofo Habermas trouxe a diferen-
ciação entre a dignidade da vida da dignidade da pessoa humana, e le-
vantou o  questionamento de que, se só existe dignidade da pessoa hu-
mana após o nascimento, como seria protegido o embrião? Em sua tese, 
o referido filósofo defende que seria através da possibilidade de prote-
ção da dignidade da vida e não apenas da dignidade da pessoa humana 
já formada (HABERMAS, 2013, p. 279). 

Essa tentativa de comparação entre os animais e os nascituros ou 
qualquer outra pessoa que não se mostre apta a exercitar a plena liber-
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dade é alvo de discordância entre alguns professores acadêmicos, como 
a professora Mafalda Miranda, que aduz que tal concepção implicaria em 
uma redução do ser humano a uma dimensão de animalidade e, como 
tal, a sua desdignificação, ou seja, retiraria a dignidade que é pertencen-
te única e exclusivamente à pessoa humana (BARBOSA, 2013, p. 227).

Em que pese a complexidade do enquadramento tanto moral como 
jurídico que devemos atribuir ao animal não-humano, a evolução no re-
conhecimento da capacidade de senciência desses seres e as crescentes 
alterações legislativas no âmbito do direito comparado já traduz um cami-
nho para a revisão e o abandono do entendimento antropocêntrico, que 
apesar de ter tido importantes contribuições, é produto do seu tempo, 
visto que já não se pode mais falar apenas no que os animais não-humanos 
representam para o homem, mas sim na capacidade que aqueles animais 
têm de possuírem sentimentos equiparados com os dos seres humanos e 
que, em razão disso, merecem comportar um núcleo mínimo de direitos 
que minimizem as atrocidades provocadas pela fruição a que os sujeita-
mos e reconhecermos que são possuidores de respeito e consideração 
moral e jurídica, principalmente pelo valor que representam em si mesmo.

Dessa forma, a possibilidade do reconhecimento de uma dignidade 
peculiar para esses seres, não significaria uma redução do ser humano 
a uma equiparação à dimensão animal, mas sim uma possível elevação 
de um reconhecimento de que todos os animais, sejam humanos ou não 
humanos, possuem o direito a uma existência digna de respeito, consi-
deração e de bem-estar.

Nessa perspectiva, a existência digna seria, ao menos, a garantia de 
oportunidade de nutrição adequada aos animais não-humanos, com 
direito à atividades físicas compatíveis com a espécie, de estarem livre 
da dor e da crueldade (tendo em vista o reconhecimento evolutivo da 
senciência animal), além de não serem  obrigados a agir de forma con-
trária às características de sua espécie, libertos de sensações como o 
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medo, e de poder interagir com membros de sua própria espécie e de 
outras espécies de forma natural e harmônica, além de ter a chance de 
aproveitar o sol e o ar com tranquilidade (NUSSBAUM, 2008, p. 326), 
ou seja de desfrutar da vida ou da sua maneira de viver, tendo respei-
tadas as suas peculiaridades. 

Sem adentrar na discussão sobre a personificação dos animais, in-
teressante se torna destacar como ponto inicial para o reconhecimento 
da dignidade dos animais não-humanos o reconhecimento da dignida-
de existencial desses seres, ou, ao menos, a dos animais considerados 
sencientes. Pois, o reconhecimento da dignidade nada mais é do que o 
pano de fundo moral a partir do qual se constroem as teses concessivas 
de direitos fundamentais e, este reconhecimento poderá propiciar um 
ambiente mais estável para uma futura postulação de um novo estatu-
to jurídico para uma proteção mais efetiva dos animais não-humanos 
(LOURENÇO, 2016, p. 24).

Como aduz Barroso, a posição especial da condição humana não au-
toriza a arrogância e indiferença em relação à natureza em geral, incluin-
do os animais irracionais, que possuem a sua própria espécie de dignida-
de (BARROSO, 2014, p. 76.).

Para o Ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, o reconhe-
cimento de uma dignidade aos animais não deverá ser equiparada à 
humana e nem deve ser aferida por seu reflexo sobre as pessoas huma-
nas, mas pelo fato de os animais, como seres vivos, terem uma digni-
dade intrínseca própria.

Nesses termos, em que pese não adentrarmos na discussão sobre as 
circunstâncias de que os animais não-humanos, pelo menos os sensitivos, 
são ou não titulares de direitos fundamentais na condição de direitos sub-
jetivos, reconhece-se ou ao menos é desejável que se reconheça, a possibi-
lidade de atribuição de uma peculiar dignidade a estes, que seja distinta da 
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dignidade da pessoa humana pelas razões já expostas, mas enquandrando 
a sua natureza ainda que sui generi no seio da proteção jurídica em razão 
do reconhecimento intrínseco necessário conferido a eles.

Assim, no caso dos animais, a dignidade implicaria no reconhecimen-
to de um dever maior de respeito e consideração, assim como corres-
pondentes deveres de proteção, de tal sorte que os animais não pode-
riam ser reduzidos à condição de mera coisa, como sempre foram, não 
possuindo mais um valor instrumental e antropocêntrico (SARLET, 2016) 
e, como demonstrado ao longo da presente pesquisa, as transformações 
nesse sentido já estão a ser inseridas no contexto jurídico interno dos 
países numa perspectiva do Direito Comparado. 

Reitera-se que esses deveres de proteção e também proibições jurídi-
co-constitucionais, através do reconhecimento de uma dignidade ainda 
que peculiar aos animais não-humanos independe da circunstância de se 
atribuir aos animais a titularidade própria de seus direitos, na condição 
de sujeitos de direitos subjetivos, ou seja, essa proteção poderá ser ape-
nas de caráter objetivo, assim como ocorre em relação aos nascituros, 
sob os quais até hoje se controverte sobre a titularidade de seus direitos 
subjetivos ou se aqui se cuida de um bem jurídico fundamental (apenas 
o da vida humana) protegido do ponto de vista objetivo e dependentes 
de deveres de proteção estatais. 

Por conseguinte, ao considerar os animais não-humanos e sencientes 
como portadores de dignidade própria e com um valor intrínseco, estes 
não deverão mais serem considerados meros objetos ou coisas, mas cor-
pos físicos detentores de uma vida que, independente do valor que lhe é 
dado, possuem também uma condição natural e moral com característi-
cas específicas de cada espécie.

Da mesma forma que os humanos que, como já referido, não são 
as suas características próprias que deverão servir para classificar o seu 
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status moral ou não, mas sim o quanto este ser é capaz de sofrer, seja de 
forma física ou psíquica, bem como discernir o que lhe agrada e o que 
desagrada e que busca, dentro de suas possibilidades, o que seja apro-
priado com sua própria dignidade.

Assim, o valor intrínseco que faz com que os animais não-humanos 
sejam merecedores de respeito e consideração é a própria capacidade 
de sentir dor e sofrer, sendo portanto, possuidores de uma dignidade 
que lhe seja peculiar, imputada para a defesa de seus interesses, em es-
pecial ao interesse do seu bem-estar.

Em que pese ainda não existir um consenso específico, conclui-se  que 
a fonte da dignidade não está única e exclusivamente na razão, tornando 
insuficiente e ultrapassado o critério proposto anteriormente por Kant.

Por todo o exposto, entende-se que o animal possui uma dignida-
de, ainda que de forma peculiar, diferente da humana, mas suficiente 
para serem possuidores de respeito em sua essência. Porém, a complexa 
questão que agora se levanta é acerca de quais animais, componentes do 
vasto e diversificado ecossistema seriam abarcados por essa proteção. 
Nesse sentido, como ponto inicial de partida, entende-se que ao menos 
os considerados sencientes se enquadrariam nesse âmbito de proteção.

Destaca-se que as questões trazidas ao longo desse estudo visam ape-
nas promover o debate jurídico sobre as mudanças de paradigmas que 
estão a ocorrer na seio da comunidade jurídica global e que já estão a re-
fletir nos ordenamentos de diversos países a partir do reconhecimento dos 
animais como seres possuidores de senciência e não mais como objetos de 
direito, merecedores de uma tutela jurídica adequada ao seu tratamento. 
Em razão de todo o exposto, como aduz Sarlet, a única certeza que nos 
move até aqui é a de que é preciso refletir e avançar (SARLET, 2007, p. 75).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do presente estudo, verificou-se a concepção da dignidade 
através de uma análise panorâmica ao percorrer a evolução histórico-
-social do conceito. Apesar da dignidade ter sido sempre centrada no ser 
humano, atualmente a ideia de uma dignidade inerente ao animal não-
-humano também tem ganhado força a partir de pensadores, filósofos e 
juristas que questionam o paradigma hegemônico antropocêntrico.

Na seara legislativa, a proteção jurídica dos animais tem se modifica-
do em países que perfilham o sistema romano-germânico. Constata-se, 
por exemplo,  na evolução legislativa de alguns ordenamentos jurídicos, 
como o alemão, austríaco, brasileiro, português e suíço. 

Além dessa exploração legislativa, também percebe-se uma evolução 
jurisprudencial, tendo em vista os casos práticos expostos ao longo dessa 
pesquisa de julgamentos envolvendo a proteção dos animais e nos quais 
são içados questões relacionadas à dignidade do animal não-humano, 
como o trazido no âmbito jurisprudencial português.

Infere-se da presente pesquisa também, que a sociedade ainda re-
serva um estatuto ambíguo aos animais, como por exemplo na Constitui-
ção brasileira de 1988, em que permite-se uma tutela ao animal contra 
práticas humanas que venham a submetê-los à crueldade e outros que 
o consideram ainda como objeto equiparado à coisa móvel. Ressalte-se, 
porém, o trâmite legislativo (e evolutivo) daquele Estado para fins de al-
terações legislativas nesse sentido.

Ademais, salienta-se que apesar de algumas legislações ainda refle-
tirem  certas ambiguidades da relação entre o homem com o animal, e, 
por óbvio, entender a complexidade dessa desvinculação, a jurisprudên-
cia e parte da doutrina dos Estados já têm se posicionado de forma sen-
sível ao tema, ao apresentarem como melhor alternativa para a proteção 
efetiva, ao menos em relação aos seres considerados sencientes, a tutela 
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pela dignidade da vida animal, ainda que esta dignidade seja peculiar e 
não equiparada à humana. 

O presente estudo não visa apresentar a ideia de dignidade animal 
como  a “panaceia de todos os males”, mas apenas trazer ao debate o 
reconhecimento da existência de um dever moral e jurídico de prote-
ção dos humanos em relação aos animais, tendo em vista o valor que 
representam em si mesmo e em razão da senciência que lhes têm sido 
reconhecida e lhes é inerente.

Por todo o exposto, averigua-se que, apesar da complexidade do en-
quadramento tanto moral como jurídico que sugere-se atribuir ao ani-
mal não-humano, as crescentes descobertas e alterações, tanto científica 
como jurídica, no reconhecimento da capacidade de senciência desses 
seres já reafirma a necessidade de revisão e o abandono do entendimen-
to clássico antropocêntrico, prevalecendo, assim, a possibilidade de ele-
vação do reconhecimento de uma dignidade para além da vida humana. 
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