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ROL DE CATEGORIAS 

 

Área de Preservação Permanente1 

Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

Área urbana consolidada2 

Aquela que atende aos seguintes critérios – (a) definição legal pelo poder público; 

(b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infraestrutura 

urbana – 1. malha viária com canalização de águas pluviais; 2. rede de 

abastecimento de água; 3. rede de esgoto; 4. distribuição de energia elétrica e 

iluminação pública; 5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 6. tratamento de 

resíduos sólidos urbanos; e (c) densidade demográfica superior a cinco mil 

habitantes por km². (Resoluções Conama 302/02 e 303/02) 

Aquecimento global3 

Elevação gradual da temperatura da atmosfera terrestre em decorrência do efeito 

estufa. 

Assoreamento4 

Depósito, num leito fluvial, de sedimentos resultantes da erosão de solos e 

rochas, por acção das águas, ventos, processos químicos ou físicos. 

Conservação da natureza5 
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O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 

manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente 

natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às 

atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e 

aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos 

em geral. 

Dano6 

Lesão resultante de um acidente ou evento adverso, que altera o meio natural; 

medida que define a intensidade ou severidade da lesão. Perda humana, material 

ou ambiental, física ou  funcional, que pode resultar, caso seja perdido o controle 

sobre o risco.  

Degradação ambiental7 

A alteração adversa das características do meio ambiente. (Lei 6938/81); Poluição 

ou alteração adversa das características do meio ambiente. (Resolução Conama 

305/02) 

Direito Ambiental8 

Conjunto de normas e princípios editados objetivando a manutenção de um 

perfeito equilíbrio nas relações do homem com o meio ambiente. 

Ecologia9 
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Ecologia é um ramo da biologia, com status de ciência, que estuda os 

ecossistemas e sua relação e interação com os seres vivos e o seu meio. 

Ecossistema10 

Significa um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de 

microrganismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade 

funcional. (Resolução Conama 305/02) 

Efeito estufa11  

O efeito estufa caracteriza-se pelo isolamento térmico do planeta em decorrência 

das concentrações de gases (CO2-dióxido de carbono, CH4-metano e N2O-óxido 

nitroso) na camada atmosférica, impedindo que os raios solares, uma vez 

refletidos, voltem ao espaço. 

Equilíbrio ecológico12 

População de tamanho estável na qual as taxas de mortalidade e emigração são 

compensadas pela taxa de natalidade e imigração. População na qual as 

freqüências de genes estão em equilíbrio. O equilíbrio ecológico é um requisito 

para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema 

ou de determinado meio. 

Fauna silvestre brasileira13 

Denomina-se fauna silvestre o conjunto de animais que vivem em liberdade, fora 

do cativeiro, conforme preceitua o art. 1º da Lei n.5.197/67. 

Flora14 
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Flora é o conjunto de plantas de uma região, de um país ou de um continente. 

Floresta15 

Formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos 

extensa. 

Hipótese Gaia16  

Hipótese formulada por James Lovelock e Lynn Margulis em 1979, que  se refere 

ao papel dos organismos vivos na manutenção do equilíbrio climático da Terra. A 

teoria vê a Terra como um único, porém complexo organismo, capaz de se auto-

regular  e se auto-organizar. 

Impacto ambiental17 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

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

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 

ambientais. 

Interesse social18 

Atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais 

como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de 
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invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução 

CONAMA; as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na 

pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a 

cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área; demais obras, 

planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA. 

Mata ciliar19 

Mata estreita existente à beira dos rios. A mata ciliar, com efeito, abrange bem 

mais do que a mata existente ao longo das margens dos rios; ela compreende 

também a cobertura vegetal existente nas margens dos corpos d’água, como 

lagos e represas. Toda vegetação ciliar tem significado ambiental relevante, 

merecendo por isso especial proteção da lei. 

Meio ambiente20 

O conjunto de condições, leis influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. (Lei 

6938/81, art. 3º.I) 

Preservação21 

Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção a longo 

prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos 

ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. (Lei 9.985/00). 

Recuperação22 

Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 

condição não degradada, que pode se diferente de sua condição original (Lei 

9985/2000, art. 2º, XIII). 
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21 ROSSI, Fernando. Dicionário Jurídico Ambiental. Curitiba : Juruá Editora, 2007.p.73. 
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Recurso ambiental23 

A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (Lei 

6938/81, Lei 9.985/2000 e Resolução Conama 305/02).  

Reserva Legal24 

Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de 

preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 

conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

Restauração25 

Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais 

próximo possível da sua condição original (Lei 9.985/2000, art. 2º, XIV).  

Socioambiental26 

Termo usado ultimamente para acentuar a união indissolúvel dos aspectos sociais 

e ambientais no processo de desenvolvimento de um país em sociedade. 

Sustentabilidade27 

Qualidade, característica ou requisito do que é sustentável. Num processo ou 

num sistema, a sustentabilidade pressupõe o equilíbrio entre as “entradas” e 

“saídas”, de modo que uma dada realidade possa manter-se continuadamente 

com as suas características essenciais. 

                                            
23 ROSSI, Fernando. Dicionário Jurídico Ambiental. Curitiba : Juruá Editora, 2007.p.77. 
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Utilidade pública28 

As atividades de segurança nacional e proteção sanitária; as obras essenciais de 

infraestrutura destinada aos serviços públicos de transporte, saneamento e 

energia e aos serviços de telecomunicações e de radiodifusão; demais obras, 

planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA. 

Zona Rural29 

Zona rural designa uma região não urbanizada, destinada a atividades de agricultura 

e pecuária, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. 

Zona Urbana30 

Edificação contínua das povoações, as partes adjacentes e as áreas que, a 

critério dos municípios, possivelmente venham a ser ocupadas por edificações 

contínuas dentro dos seguintes 10 (dez) anos. (Decreto 271/67). 
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RESUMO 
A presente dissertação tem por objeto abordar aspectos concernentes à 

ocupação do solo urbano em área de preservação permanente, notadamente nas 

faixas marginais dos cursos d’água, observando-se neste contexto o Direito de 

propriedade, sob a ótica das limitações e restrições ao pleno uso, gozo, fruição e 

disposição, enfatizando a função social da propriedade numa dimensão 

ambiental, bem como das políticas públicas implementadas no intuito de 

minimizar os impactos ambientais decorrentes das inter-relações urbanas. A 

Magna Carta reservou um capítulo específico no seu texto constitucional, onde 

preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

sendo bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo 

para as presentes e futuras gerações. Neste lume, aduz o texto constitucional, 

que incumbe ao Poder Público definir em todas as unidades da federação 

espaços territoriais especialmente protegidos, tornando as áreas de preservação 

permanente objeto jurídico de especial proteção, haja vista sua importância para o 

equilíbrio do meio ambiente, tomado este na dimensão global. Imprescindível 

observar a relevância do tema sob a perspectiva da sustentabilidade local e 

transnacional, pois o meio ambiente numa concepção holística constitui-se num 

grande organismo vivo e único. No plano do disciplinamento territorial, 

especificamente nos espaços urbanos, há divergências quanto à aplicabilidade do 

Código Florestal nas faixas marginais dos cursos d’água, haja vista que, 

determinados entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, tendem a admitir a 

aplicação da lei que disciplina o parcelamento do solo urbano, evidenciando neste 

contexto um conflito aparente de normas. As leis em comento trazem no seu bojo, 

divergências quanto ao afastamento nas faixas marginais dos cursos d’água, 

gerando invariavelmente insegurança jurídica e prejuízos de ordem ambiental, 

social, econômica e política. A presente Dissertação está inserida na Linha de 

Pesquisa: Principiologia, Constitucionalismo e Produção do Direito. O Mestrando 

autor está vinculado ao Projeto de Pesquisa: Fundamentos do Direito Positivo. 

Palavras-chave: Área de preservação permanente; Espaços urbanos; Segurança 

jurídica; Conflito aparente de normas. 



ABSTRACT 
 

This dissertation addresses issues concerning the occupation of urban land in 

permanent conservation areas, especially in riparian zones of water courses, 

noting, in this context, the law of property from a perspective of the limitations and 

restrictions on its full use, enjoyment, use and disposal, emphasizing the social 

function of property in environmental and public policies that seek to minimize the 

environmental impacts of inter-urban relations. The Constitution has reserved a 

special chapter in its text, which states that everyone has the right to an 

ecologically balanced environment, as an asset of common use that is essential to 

a healthy quality of life, imposing upon the State and society a duty to preserve it 

and defend it for present and future generations. In this light, according to the 

constitutional text, it is incumbent upon the Government to define, in all the units of 

the federation, specially protected territorial spaces, providing preservation areas 

that are the permanent legal object of special protection, given their importance for 

the balance of the environment, on a global scale. It is essential to see the 

importance of this topic from a perspective of transnational and local sustainability, 

as the environment, from a holistic point of view, is a large and unique living 

organism. In terms of territorial regulation, specifically in urban areas, there is 

disagreement as to the applicability of the Forest Code in riparian zones of water 

courses, given that certain doctrinal and jurisprudential understandings tend to 

allow the application of the law governing the division of urban land, with an 

apparent conflict in standards. The laws under discussion contain differences in 

the fringe spacing in riparian zones, invariably generating legal uncertainty, and 

environmental, social, economic and political harm. This thesis is part of the Line 

of Research: principles, Constitutionalism and Production of Law. The author is 

linked to the Master’s Degree Research Project: Foundations of Positive Law. 

 
Key Words: permanent preservation area, urban space; Legal certainty; apparent 
conflict of norms. 



INTRODUÇÃO 
 

 

O objeto da presente Dissertação é abordar aspectos 

concernentes às áreas de preservação permanente, nos espaços urbanos, o 

princípio da segurança jurídica e o conflito aparente de normas.  

 

O seu objetivo institucional é a obtenção do título de Mestre 

em Ciência Jurídica pelo Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da Univali. 

 

O seu objetivo científico é demonstrar através da pesquisa 

bibliográfica de ordem doutrinária e jurisprudencial, os problemas oriundos da 

ocupação do solo nos espaços urbanos, localizados nas margens dos cursos 

d’água, os quais refletem negativamente no cotidiano das inter-relações sociais. 

 

As áreas de preservação permanente integram o conjunto 

de espaços territoriais especialmente protegidos, segundo os ditames 

constitucionais, contribuindo essencialmente para o equilíbrio ecológico e para a 

sadia qualidade de vida das populações humanas. 

 

Estas áreas encontram amparo infraconstitucional no Código 

Florestal, cujas delimitações espaciais neste âmbito, confrontam, em tese, a lei 

que institui o parcelamento do solo urbano, pois esta estabelece limites menos 

restritivos, quanto à ocupação das faixas marginais dos cursos d’água, gerando 

invariavelmente conflitos com reflexos, ambientais, jurídicos, sociais, econômicos 

e políticos. 

 

Neste contexto observar-se-á o disciplinamento 

constitucional conferido à política de desenvolvimento urbano, bem como os 

preceitos infraconstitucionais relativos ao parcelamento do solo urbano, ao 

Estatuto das Cidades e ao Direito de propriedade, uma vez que, determinadas 

normas de cunho ambiental constituem-se em verdadeiras restrições e/ou 
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limitações ao pleno uso, gozo, fruição e disposição da propriedade, exercendo 

assim a função social numa dimensão ambiental. 

 

O cerne da pesquisa repousa no conflito aparente de 

normas e na consequente insegurança jurídica, entre o Código Florestal, instituído 

através da Lei nº 12.651/12 e da Lei nº 6.766/79, a qual institui o parcelamento do 

solo urbano, haja vista que o Código Florestal estabelece como limite protetivo 

mínimo para as margens dos cursos d’água, distância de 30 metros para cada 

margem, enquanto a Lei do parcelamento do solo urbano determina como área 

non aedificandi distância de 15 metros. 

 

Para o equacionamento do problema são levantadas as 

seguintes hipóteses: 

a) Ás áreas de preservação permanente são espaços 

territoriais legalmente protegidos, através do Código Florestal instituído através da 

Lei Federal nº 12.651/12, que tem por escopo o equilíbrio ecológico, 

estabelecendo, em relação às faixas marginais dos cursos d’água, distância 

protetiva mínima de 30 metros para cada margem. 

b) A Lei Federal nº 6.766/79, que institui o parcelamento do 

solo urbano, visa disciplinar a ocupação do solo, através de loteamentos e 

desmembramentos e, com referência a ocupação das margens dos cursos 

d’água, estabelece como área não edificante (non aedificandi), obrigatoriamente, 

distância mínima de15 metros para cada lado, das águas correntes e dormentes. 

 c) O Código Florestal determina que em áreas urbanas, 

observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, 

desde que, não infrinja os limites que o próprio código estabelece. 

 d) O conflito aparente entre as normas federais geram, 

indubitavelmente, ao Poder Público e aos administrados, insegurança jurídica, 

uma vez que, a interpretação destas normas não são uníssonas, sendo 

necessário recorrer ao Poder Judiciário a fim de solucionar a controvérsia. 
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e) Conflitos desta natureza, reconhecidas como antinomias 

jurídicas, gerariam prejuízos de ordem ambiental, jurídica, econômica, social e 

política, pois careceriam de um seguro posicionamento jurídico-ambiental, 

podendo causar instabilidade nestas inter-relações.  

f) Numa possível colisão entre princípios constitucionais, o 

princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado teria prevalência sobre o 

princípio do direito à propriedade, por amparar a ideia de direito difuso. 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão 

expostos na presente Dissertação, e são aqui sintetizados, como segue. 

 

O Capítulo 1 trata da Propriedade, numa abordagem sobre o 

contexto histórico desde os primórdios das civilizações, enfatizando sobre os 

princípios constitucionais que a amparam, e a política pública urbana que 

disciplina estas relações. 

 

Discorre também, sobre a categoria Estado, expondo seus 

conceitos operacionais, enfatizando sobremaneira o Estado Democrático de 

Direito e as inter-relações com a Sociedade, bem como os conflitos decorrentes 

destas relações. 

 

Observa ainda o que dispõe os preceitos constitucionais 

pertinentes à função social da propriedade, aduzindo acerca da trilogia da 

obrigação da propriedade, onde contêm em seus elementos os limites e restrições 

ao uso, gozo, fruição e disposição, bem como a função social da propriedade 

numa dimensão ambiental. 

 

O Capítulo 2 discorre sobre o meio ambiente, observado em 

perspectivas holística e restritas, e dado à relevância e complexidade do tema, 

objetiva compreender e elucidar as relações e inter-relações do homem com o 

meio em que vive, bem como fora abordado aspectos conceituais legais e 

doutrinários. 



 21

 

Noutra vertente, abordaram-se questões relativas ao Direito 

Ambiental, enfatizando o extenso arcabouço principiológico que estrutura e 

ampara a citada disciplina, priorizando a argumentação em torno dos princípios 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da prevenção e da precaução, do 

usuário-pagador e poluidor-pagador, bem como o princípio da solidariedade 

intergeracional. 

Não obstante, tão importante quanto ter uma visão ampla do 

meio ambiente, mister se faz compreender suas partes. Para isto é imprescindível 

classificá-lo, haja vista que, a partir desta classificação poderá se empreender 

ações pró-meio ambiente, visando neste norte, materializar preceitos 

constitucionais, os quais preconizam que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

A doutrina dominante classifica o meio ambiente como 

natural, aquele que se constituem essencialmente nos elementos água, ar, fauna, 

flora e solo. O meio ambiente artificial, aquele composto pelo conjunto de bens 

construídos pelo homem, tal como as cidades e nela inclusas, as ruas, praças e 

outros equipamentos públicos e privados. O meio ambiente cultural formado pelos 

bens de natureza material e imaterial, tomados em conjunto ou individualmente, 

os quais formam o patrimônio cultural brasileiro. E por derradeiro o meio ambiente 

do trabalho, que apesar de seus conceitos doutrinários não serem unânimes, no 

sentido de tê-lo como subdivisão de meio ambiente, este cuidaria do bem estar do 

ser humano nos ambientes de trabalho e suas inter-relações.  

 

Na atualidade há uma crescente preocupação global, no que 

concerne aos preceitos já vislumbrados na Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92 ou ECO 92, onde 

efetivamente iniciam-se as tratativas sobre o desenvolvimento sustentável, o qual 

congrega a ideia de uma tríade composta pelo desenvolvimento econômico e 

social, aliada à preservação dos recursos naturais. 
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Porém, esta perspectiva conceitual evoluiu para a 

concepção da sustentabilidade ambiental, haja vista que, sua dimensão é muito 

mais ampla, contemplando interesses transnacionais, pois os reflexos negativos e 

positivos de uma política ambiental equilibrada atingirá não somente os países 

que a desenvolvem,  mas também a todo o conjunto planetário, pois os danos 

ambientais são por todos, direta ou indiretamente compartilhados. 

 

O Capítulo 3 traz uma abordagem concernente às áreas de 

preservação permanente, apresentadas dicotomicamente nos espaços ou zonas 

urbanas e rurais, iniciando a compreensão desta categoria pelos conceitos 

operacionais legais e doutrinários. 

 

Discorre também, sobre a evolução das normas que 

disciplinam a matéria, dispondo cronologicamente a partir do Código Florestal de 

1934 até os dias atuais, as alterações legislativas que ocorreram, bem como os 

reflexos positivos e negativos sobre o meio ambiente. 

 

O ponto crucial da pesquisa se debruça numa questão 

pontual, qual seja, a ocupação do solo urbano em áreas de preservação 

permanente, especificamente, aquelas que se encontram nas faixas marginais 

dos cursos d’água. 

Devido à falta de clareza nos textos legais que disciplinam a 

matéria referente aos espaços urbanos, as interpretações se dividem, pois ora 

tendem a acolher o que dispõe o Código Florestal, ora ao que está contido na lei 

do parcelamento do solo urbano, constituindo-se, em tese, um conflito aparente 

de normas. 

Interpretações desta natureza geram conflitos no tecido 

social, provocando insegurança jurídica e danos diretos e indiretos, de ordem 

ambiental, social, econômica e política, as quais em determinadas circunstâncias, 

quando instadas, são dirimidas pelo Poder Judiciário, que por sua vez, ainda não 

uniformizou suas decisões e desta forma, ocorrem posicionamentos judiciais 

divergentes. 
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O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre a ocupação do solo urbano em áreas de preservação permanente, 

especificamente no que concerne às faixas marginais dos cursos d’água. 

 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação o Método31 utilizado foi o Indutivo, na fase de Tratamento dos 

Dados o Cartesiano e, no presente Relatório da Pesquisa, é  empregada a base 

indutiva32. Foram acionadas as técnicas do referente33, da categoria34, dos 

conceitos operacionais35, da pesquisa bibliográfica36 e do fichamento37.  

 

Nesta Dissertação as categorias principais estão grafadas 

com a letra inicial em maiúscula e os seus conceitos operacionais são 

apresentados em glossário inicial ou rodapé quando mencionadas pela primeira 

vez. 

 
                                            
31 “Método é  forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar 
os dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica, cit.p.206.  
32 Sobre os métodos e técnicas nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 81 a 105. 
 
33 "explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de 
abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p.  54. 
 
34 “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 25.       
 
35 “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 37. 
 
36 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”.PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p.  207. 
 
37 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a 
reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou 
analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma 
aula, segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 201 e 202.  
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CAPÍTULO 1 
A PROPRIEDADE URBANA COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
 

 

Antes de adentrarmos efetivamente no estudo contextual da 

propriedade, sob a ótica constitucional, é preciso esclarecer a origem desta 

categoria. Para Figueiredo38 “O adjetivo latino proprius, origem etimológica do 

vocábulo ‘propriedade’, indica uma relação entre um indivíduo e um objeto 

(alguma coisas específica que é de uma pessoa específica)”. 

 

No entanto, o direito de propriedade não se funda somente 

no domínio da coisa, mas na proteção que esta tem através do exercício do 

direito de propriedade. Neste sentido Derani39 enfatiza que “Assim, direito de 

propriedade é o direito à proteção da relação de um sujeito sobre um objeto. 

Somente aquela relação que preenche requisitos determinados pelo Direito é 

possível de ser protegida”. 

 
A natureza eminentemente privada da propriedade sede 

espaço significativa na órbita constitucional, conferindo-lhe nuance de direito 

público. Neste sentido Silva40, assevera “que esta regulamentação constitucional 

da propriedade vai descaracterizando de maneira fundamental a natureza privada 

e individual da instituição, aproximando-a, outrossim, do terreno do direito 

público”. 

 
 
Porém, a propriedade privada instituída e garantida 

constitucionalmente limita o poder estatal sob o aspecto econômico e neste norte 

                                            
38 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental. 4.ed.rev.atual, 
e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010.p.46.  
 
39 DERANI, Cristiane. A propriedade na Constituição de 1988 e o conteúdo da função social. 
Revista de Direito Ambiental. N.27, São Paulo, jul.-set.2002. 
 
40 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 6.ed.,São Paulo : Editora  
Revista dos Tribunais p. 239-240. 
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Maluf41 visualiza este aspecto informando que “A Constituição Federal ao 

consignar, em seu art. 5º XXII, a garantia ao direito de propriedade, limitou o 

poder do Estado no campo econômico”. 

 

E prossegue nesta esteira constitucional discorrendo que o 

Estado “Assegurou a propriedade privada sem torná-la, entretanto, intangível sob 

a ótica do Poder Público, pois previu e regulamentou as hipóteses de ingerência 

estatal nos bens de domínio particular, quando necessária para o bem comum”.42 

 
 
1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA PROPRIEDADE 
 
 
 

O homem desde os primórdios dos tempos, enquanto ser 

social procurou estabelecer inter-relações que lhe permitiu sobreviver e se 

perpetuar sobre a terra. Costa43 relata que “o homem em estado de natureza 

tende a viver em liberdade irrestrita, o que lhe permite deliberar sobre a sua 

própria subsistência”.  

 

No entanto, estas inter-relações surgem a partir de 

interesses individuais e coletivos, e neste sentido Costa44 observa que se 

estabelece um “sistema de cooperação mútua, especialmente para vencer os 

obstáculos originários da luta pela sobrevivência, resultando em ampliação de 

                                            

41 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o novo 
código civil de 2002 e com o Estatuto da Cidade.- 3.ed.rev.e atual.- São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2011.p. 100. 

42 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o novo 
código civil de 2002 e com o Estatuto da Cidade.- 3.ed.rev.e atual.- São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2011.p. 100. 
 
43 COSTA. Cássia Celina Paulo Moreira. A Função Socio-Econômica da Propriedade. Rio de 
Janeiro : América Jurídica, 2006. p.9. 
 
44 COSTA. Cássia Celina Paulo Moreira. A Função Socio-Econômica da Propriedade. Rio de 
Janeiro : América Jurídica, 2006. p.9. 
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benefícios que geram maior comodidade a todos os membros do grupo 

organizados numa atmosfera de solidariedade”. 

 

No entanto, possuir algo e manter-se na posse sempre 

ladeou os interesses humanos, pois o acúmulo de bens indica determinado 

domínio e poder. Sobre a posse Hegel45 leciona que “O fato de que eu tenha algo 

em meu poder mesmo externo constitui a posse, da mesma maneira como o 

aspecto particular segundo o qual eu faço algo ser meu por carecimento natural, 

por impulso e por arbítrio é o interesse particular na posse”. 

 
Reforça ainda esta compreensão ao mencionar que é 

inerente à condição humana a demonstração da vontade e da liberdade sobre o 

domínio das coisas, ponderando que, “Mas o aspecto segundo o qual eu sou, 

enquanto vontade livre, objetivamente para mim, e somente assim sou vontade 

efetiva, constitui o que há ai dentro de verdadeiro e jurídico, a determinação da 

propriedade”. 

 

É oportuno observar que historicamente o homem se 

organiza em micros grupos sociais familiares, e sob o manto religioso, pois era 

preciso a aprovação dos deuses, busca de maneira incansável exercer o domínio 

sobre as coisas, e estabelecer a propriedade dos bens móveis e imóveis.  

 

A propriedade e o direito de exercer sobre ela pleno 

domínio, tal qual conhecemos contemporaneamente, é decorrente de um 

processo evolutivo, que se deu ao longo da história das civilizações. Neste 

sentido, Coulanges46, em sua obra A Cidade Antiga, argumentando sobre a 

origem da propriedade, enfatiza que     
 

                                            
45HEGEL.Georg Wilhelm Friedrich. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, ou, Direito 
Natural e ciência do estado em compêndio; tradução Paulo Meneses...[et al.]. - São Leopoldo, 
RS : Ed. UNISINOS, 2010. p. 85. 
 
46COULANGES, Numa Denis Fustel de. A Cidade Antiga. Disponível em: 
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/cidadeantiga.pdf . Acesso em 15 set 10 , às 11h 33min. 
p.86 e 87. 
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Sabemos que há raças que jamais chegaram a instituir entre si a 
propriedade privada; Outras só a admitiram depois de muito 
tempo e a muito custo. Com efeito, não é um problema fácil, na 
origem das sociedades, saber se o indivíduo pode apropriar-se do 
solo, e estabelecer uma união tão forte entre si e uma parte da 
terra a ponto de dizer: Esta terra é minha, esta terra é como que 
parte de mim mesmo. 
 

Na antiguidade, segundo Coulanges47, entre os germanos a 

terra não pertencia a ninguém, sendo designado pela tribo determinados lotes de 

terras anualmente para o cultivo, devendo  estes lotes serem trocados no ano 

seguinte, cabendo-lhes apenas a colheita e não a propriedade da terra.  

 

Porém, para os Gregos e Italianos era reconhecida a 

propriedade privada, devendo, no entanto, partilhar em comum os frutos dela 

obtidos, aventando a ideia de que a terra tinha maior valor do que a colheita. 

 

Bonizzato48 ao mencionar o declínio do Império Romano, faz 

referência acerca da evolução das relações concernentes à propriedade, onde se 

passou a compartilhar este direito entre senhor feudal e vassalagem, enfatizando 

que  

 
A queda do Império Romano e o esboço de uma nova Era 
trouxeram  conseqüências  também  em  âmbito  das  relações  da 
propriedade.  A Idade Média traria consigo uma considerável 
transformação nos conceitos da época: passava-se a admitir uma 
fragmentação do direito de propriedade, materializada na divisão 
de poderes entre senhor feudal e vassalagem. 
 

E prossegue argumentando que “Enquanto o primeiro 

detinha o título de propriedade, o vassalo era quem diretamente utilizava a  

propriedade, cultivando-a e nela construindo seu lar, sempre sob a proteção e o 

império do senhorio do feudo”. 

                                            
47COULANGES, Numa Denis Fustel de. A Cidade Antiga. Disponível em: 
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/cidadeantiga.pdf . Acesso em 15 set 10 , às 11h 33min. 
p.87. 
 
48 BONIZZATO, Luigi. Propriedade Urbana Privada & Direitos Sociais. Curitiba: Juruá, 2007. 
p.57. 
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A revolução francesa por sua vez, estabelece um marco de 

ruptura com o feudalismo e o modo de tratar a propriedade, estabelecendo uma 

concepção individualista e absoluta, restaurando assim o domínio do Direito 

Romano.  

 

Neste viés temporal Figueiredo49 assevera que  

 
A Revolução Francesa reagiu às formas imprecisas do direito de 
propriedade medieval, inadequadas às exigências do capitalismo 
industrial do final do século XVIII, desfragmentando a propriedade 
e restaurando o dominium do Direito Romano, com o 
restabelecimento de uma clara distinção entre direitos reais e 
direitos pessoais. O conceito da plena in re potestas, advindo da 
concepção do instituto romanístico do direito de propriedade, trará 
ao proprietário um poder geral e quase absoluto sobre os bens. 

 

Nos dias atuais, e em razão da complexidade da vida 

moderna, conjugada com a multiplicidade de interesses advindos dos conflitos 

decorrentes do domínio sobre a propriedade, não é mais possível compactuar 

com a ideia de uma propriedade privada absoluta e dissociada das questões 

sociais e comunitárias, nesta visão conceitual Hegel50  estabelece que  
 
Como na propriedade, a minha vontade enquanto pessoal, por 
isso enquanto vontade do [indivíduo] singular, torna-se objetiva 
para mim, ela recebe, assim, o caráter de propriedade privada, e a  
propriedade comunitária, que, segundo sua natureza, pode ser 
possuída separadamente, recebe a determinação de uma 
comunidade em si dissolúvel, em que deixar minha quota-parte é 
por si coisa do arbítrio. 

 
 

Neste contexto a propriedade se reveste de peculiaridades 

próprias, onde o seu caráter social deve prevalecer sobre os interesses 

                                            
49 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental. 4.ed.rev.atual, 
e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010. p.63 
 
50 HEGEL.Georg Wilhelm Friedrich. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, ou, Direito 
Natural e ciência do estado em compêndio; tradução Paulo Meneses...[et al.]. - São Leopoldo, 
RS : Ed. UNISINOS, 2010.p.86 
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individuais, dada a sua importância, pois exerce sobre o homem a ideia de 

domínio, porém não absoluto. 

1.2 ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE OS PRINCÍPIOS  
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 198851, 

enquanto Norma Mater, guarda em seu seio, os princípios constitucionais que 

regem todo o nosso ordenamento jurídico, inclusive os relativos à propriedade, 

constituindo-se em fonte donde os legisladores constitucional e infraconstitucional 

se inspirarão para elaborar as futuras emendas constitucionais, leis e outros 

diplomas legais, quer sejam elas federais, estaduais ou municipais.  

 

Segundo Temer52, “A Constituição é o conjunto de preceitos 

imperativos fixadores de deveres e direitos e distribuidores de competências, que 

dão à estrutura social, ligando pessoas que se encontram em dato território em 

certa época”. 

 

A cerca dos princípios, Streck53, leciona que “são máximas 

que se alojam na Constituição ou que se despregam das regras do ordenamento 

positivo, derramando-se por todo ele. Conhecê-las é pressuposto indeclinável 

para a compreensão de qualquer subdomínio normativo”.  

 

Para Cruz54, “O caráter de fundamentalidade faz com que os 

princípios sejam considerados verdadeiras vigas mestras do sistema jurídico. São 

as principais normas, porque consubstanciam os valores fundamentais vigentes 

na sociedade”.  
                                            
51 Doravante será citada apenas como CRFB/88. 
52 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 13. ed. São Paulo : Malheiros, 1997. p. 
16. 
 
53 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito. 8 .ed. rev. Atual. – Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 
109. 
 
54 CRUZ, Paulo Márcio (coord.) Princípios constitucionais e direitos fundamentais. Curitiba : 
Juruá, 2006. p. 125. 
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Os princípios constitucionais constituem-se em normas 

fundamentais, que irão nortear toda uma sociedade, fazendo com que as relações 

de ordem política, jurídica, econômica e social, estejam harmonicamente 

correlacionadas. Neste sentido Cruz55 argumenta que os   

 
Princípios Constitucionais são normas jurídicas caracterizadas por 
seu grau de abstração e de generalidade, inscritas nos textos 
constitucionais formais, que estabelecem valores e indicam as 
ideologias fundamentais de determinada Sociedade e de seu 
ordenamento jurídico. A partir deles todas as outras normas 
devem ser criadas, interpretadas e aplicadas. 

 
O posicionamento jurídico a partir de princípios 

constitucionais, não pode ser tomado como tarefa simplista, e sem o devido 

comprometimento com sua aplicabilidade e efetividade frente aos conflitos que se 

apresentam.  

 

Neste norte Cadematori56, leciona que os 

 
Princípios estabelecem as razões para decidir de uma forma 
determinada e, ao contrário das outras normas comuns, o seu 
enunciado não determina as condições de sua aplicação, mas sim 
o seu conteúdo material ou peso específico, ou seja, o valor que 
encerram, e que define quando eles serão aplicados ou não. 

 

A compreensão dos princípios segundo Grau57, são 

“proposições descritivas (e não normativas), através dos quais os juristas referem, 

de maneira sintética, o conteúdo e as grandes tendências do direito positivo”.  

 

Os princípios constitucionais, segundo Cruz58, caracterizam-

se por  

                                            
55 CRUZ, Paulo Márcio (coord.) Princípios constitucionais e direitos fundamentais.   p. 19 
 
56 CADEMATORI, Luiz Henrique Urquhart. Discricionariedade administrativa – no estado 
constitucional de direito. 2. ed. rev. e atualizada. Curitiba: Juruá: 2007. p. 106. 
 
57 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988, 6. ed.  São Paulo: 
Malheiros Editores, 2001. p. 79. 
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I. Condicionarem toda criação, interpretação e aplicação do 
Direito, ou seja, por serem gerais; II. Condicionarem os outros 
princípios constitucionais, ou seja, por serem primários; III. 
Condicionarem os valores expressos em todo ordenamento 
jurídico, ou seja, por sua dimensão axiológica.  

 

E prossegue enfatizando que “Os Princípios Fundamentais 

Gerais expressam, principalmente, valores éticos, embora sejam desdobramentos 

dos Princípios Constitucionais Políticos-Ideológicos. [...] e têm aplicação em todos 

os ramos específicos do Direito tratados pela Constituição59 [...]”. 

 

Complementa ainda o raciocínio discorrendo que “[...] estão 

inscritos no extenso art. 5º da Constituição de 1988 e seus incisos. Por exemplo: 

O princípio da igualdade Perante a Lei ou da Isonomia, do inc. I60”. 

Através dos tempos o homem busca incessantemente galgar 

posições sociais, capazes de lhe garantir o poder, principalmente através do 

acúmulo de riquezas. Porém, os meios utilizados para a obtenção destas 

riquezas, nem sempre foram justos ou igualitários, pois a nobreza e, 

posteriormente, a burguesia, oprimiram as classes menos favorecidas, não sendo 

muito diferente nos tempos atuais.  

A igualdade tornou-se um objetivo a ser alcançado, neste 

sentido Bastos61 assevera  que  

Assim, quando se dizia que todos são iguais perante a lei, não 
havia dúvidas que a intenção era impedir que alguém se 
beneficiasse, por exemplo, de um tratamento mais benévolo, sob 
o fundamento de ser ele um nobre, como seria o caso de um 
integrante desta casta social que, tendo matado alguém, 

                                                                                                                                    
58 CRUZ, Paulo Márcio (coord.) Princípios constitucionais e direitos fundamentais. p. 19 
 
59  CRUZ, Paulo Márcio (coord.) Princípios constitucionais e direitos fundamentais. p. 31. 
 
60  CRUZ, Paulo Márcio (coord.) Princípios constitucionais e direitos fundamentais. p. 30. 
 
61 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 20. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 180. 
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pretendesse subtrair-se à prisão, invocando para tanto sua 
posição nobiliárquica.  

O princípio da igualdade encontra-se expressamente 

insculpido no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, informando que “Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos à, [...] 

igualdade62[...]”.  

Neste sentido Grau63, ao comentar o texto constitucional, 

assevera que “com a observação de que, neste enunciado, bem distinto dos que 

nas nossas Constituições antecedentes o institucionalizaram, há consagração do 

princípio da igualdade não apenas em termos formais, mas também em termos 

materiais”.   

E prossegue enfatizando, que “Vale dizer: o que a nova 

Constituição postula, expressamente, é o entendimento segundo o qual a tão-só 

igualdade perante a lei pouco ou nada significaria”.64 

Sobre a igualdade é conveniente observar o que Aristóteles65, 

historicamente já discorria, afirmando que “parece que a igualdade seja justiça, e 

o é, com efeito; mas não para todos, e sim somente entre os iguais. A 

desigualdade também parece ser, e o é, com efeito, mas não para todos; só o é 

entre aqueles que não são iguais”.   

                                            
62 BRASIL. Vade Mecum RT – 4. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Editora Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 17. 

63 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o Direito pressuposto. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008. p. 166. 

64 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o Direito pressuposto. p. 166. 

65 ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Silveira Chaves. Rio de Janeiro : Ediouro, 1997. p.  60. 
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Já Canotilho66, observa que a igualdade perante a lei, 

também repousa na aplicação igualitária do direito, afirmando que  

A igualdade na aplicação do direito continua a ser uma das 
dimensões básicas do princípio da igualdade constitucionalmente 
garantido e, como se irá verificar, ela assume particular relevância 
no âmbito da aplicação igual da lei (do direito) pelos órgãos da 
administração e pelos tribunais.  

A Sociedade brasileira, notadamente a parcela mais carente, 

não convive com níveis de igualdade material suficiente a satisfazer suas 

necessidades mais elementares.  

Portanto, a igualdade perante a lei, neste momento da 

história brasileira, não nos parece contemplar os anseios primários e essenciais à 

manutenção da vida, justamente pela falta de efetividade das normas. Neste norte 

Morais67 aduz que 

O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em 
dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao 
próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos 
normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar 
tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se 
encontram em situações idênticas. Em outro plano, na 
obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, 
de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem 
estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, 
convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social. 

 

Cabe ao Poder Legislativo inserir no ordenamento jurídico 

brasileiro, leis que efetivamente corrijam distorções sociais históricas, e que o 

Poder Executivo propicie através de políticas públicas, instrumentos capazes de 

materializar a igualdade plena no seio social. Neste sentido Melo68 leciona que 

                                            
66 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2002. p. 
426. 
 
67 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 67. 

68 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre : Sérgio Fabris, 
1994. p. 133. 
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Tudo está a nos indicar que o futuro exigirá não apenas leis 
reformadas ou corrigidas, mas o próprio Direito reconceituado, 
cujo alcance não se resuma a permitir, impedir ou sancionar 
condutas do dia-a-dia, mas que seja capaz de reordenar em 
novas bases éticas, toda a convivência social, redefinindo o papel 
do Estado e dos cidadãos perante as reais necessidades da vida, 
historicamente escamoteadas pela retórica do Poder que 
pretendeu sempre justificar formas injustas de dominações e 
privilégios. 

Em razão do atual momento político e social o Poder Público 

encontra dificuldades em suprir condignamente as reais necessidades dos 

cidadãos, através de leis e de políticas públicas, bem como de estratégias 

voltadas ao equilíbrio do convívio social, buscando assim efetivar direitos já 

garantidos no texto constitucional. Neste sentido Streck69, leciona que  

Tem-se que ter em mente, entretanto, a relevante circunstância de 
que, se no processo constituinte optou-se por um Estado 
intervencionista, visando a uma sociedade mais justa, com a 
erradicação da pobreza, etc., dever-se-ia  esperar que o Poder 
Executivo e o Legislativo cumprissem tais programas 
especificados na Constituição. Acontece que a constituição não 
está sendo cumprida. As normas-programa da Lei Maior não 
estão sendo implementadas. Por isso na falta de políticas públicas 
cumpridoras dos ditames do Estado Democrático de Direito, surge 
o judiciário como instrumento para o resgate dos direitos não 
realizados. 

O Estado é uma criação do homem, e de difícil 

conceituação, Maquiavel70 por ocasião da publicação de sua obra O Príncipe, 

acentua que “Todos os Estados, todos os domínios que têm tido ou têm império 

sobre os homens são Estados, e são repúblicas ou principados”.  

O domínio sobre os homens, não deve ser compreendido 

nos tempos atuais como opressão e injustiça, mas sim, de organizar suas 

relações, com o fito de almejar a igualdade material entre os indivíduos da 

Sociedade.  

                                            
69 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito.  p. 52 e 53. 

70 MAQUIAVELLI, Nicollo. IL Principe.13ª ed.,Firenze, G.C. Sansoni.p.37. 
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Bobbio71, por sua vez adverte que “Na realidade, os homens 

não nascem nem livres nem iguais. Que os homens nasçam livres e iguais é uma 

exigência da razão, não uma constatação de fato ou um dado histórico”, e neste 

raciocínio prossegue lecionando que “É uma hipótese que permite inverter 

radicalmente a concepção tradicional, segundo a qual o poder político – o poder 

sobre os homens chamado imperium – procede de cima para baixo, e não vice-

versa72”.  

É sabido que o Estado tem uma capacidade de suporte 

financeiro limitado, equacionado entre os valores que são arrecadados através de 

impostos e os gastos relativos aos serviços públicos disponibilizados à 

comunidade, sendo assim, a administração pública deve se utilizar de critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, quando implanta políticas públicas e distribui 

serviços, neste diapasão Di Pietro73, estabelece que 

[...] o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige 
proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a 
Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa 
proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do 
administrador, mas segundo padrões comuns da sociedade em 
que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, 
mas mediante do caso concreto. Com efeito, embora a norma 
legal deixe um espaço livre para decisão administrativa, segundo 
critérios de oportunidade e conveniência, essa liberdade às vezes 
se reduz no caso concreto, onde os fatos podem apontar para o 
administrador a melhor solução[...]. Se a decisão é 
manifestamente inadequada para alcançar a finalidade legal, a 
Administração terá exorbitado dos limites da discricionariedade e 
o Poder Judiciário poderá corrigir a ilegalidade. 
 
 
Cabe, portanto á administração pública, observar com 

equilíbrio os critérios de conveniência e oportunidade, quando da aplicação das 

                                            

71 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9. ed. Trad. De Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro : 
Campus, 1992. p. 118. 

72 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p.118. 
 
73 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2000. p.  81 
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normas a um caso concreto, haja vista que o princípio da legalidade 

administrativa não deve ser violado. 

 
1.3 A POLÍTICA PÚBLICA URBANA  
 

As políticas públicas constituem-se em ações de Estado, 

idealizadas primordialmente para contemplar os anseios de uma determinada 

Sociedade.  

Preliminarmente, é coerente discorrer sobre o real sentido de 

Estado e de Sociedade, para posteriormente compreendermos a finalidade das 

políticas públicas. Não se trata de tarefa fácil conceituar tais termos, haja vista a 

difusão das mais variadas acepções.  

 

Bonavides74 ao tratar do tema, adverte que “há pensadores 

que intentam caracterizar o Estado segundo posição predominantemente 

filosófica; outros realçam o lado jurídico e, por último, não faltam aqueles que 

levam mais em conta a formulação sociológica de seu conceito”.  

 

E prossegue informando que, sob a ótica filosófica, o Estado 

define-se “como a ‘realidade da idéia moral’, a ‘substância ética consciente em si 

mesma’, a ‘manifestação visível da divindade’[...]”.75 

Sob a perspectiva jurídica Bonavides76, destaca que “viu 

Kant no Estado apenas o ângulo jurídico, ao concebê-lo como ‘a reunião de 

multidão de homens vivendo sob as leis do Direito”.  

 

Na acepção sociológica, Bonavides77 “define o Estado, em 

sentido geral, como toda a sociedade humana na qual há diferenciação entre 

governantes e governados, e em sentido estrito como ‘grupo humano fixado em 
                                            
74 BONAVIDES, Paulo.  Ciência Política. p. 62. 
 
75 BONAVIDES, Paulo.  Ciência Política.  p. 62 
 
76 BONAVIDES, Paulo.  Ciência Política. p. 63 
 
77 BONAVIDES, Paulo.  Ciência Política. p. 64. 
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determinado território, onde os mais fortes impõem aos mais fracos a sua 

vontade’. 

 

A Sociedade, segundo Grau78, “é um momento anterior ao 

Estado, uma etapa da ordem política”, ou seja, o Estado tem sua gênese, do seio 

da Sociedade e deve necessariamente estar a serviço desta.  

 

Grau79, ainda informa que 

 
A sociedade civil é associação cujos membros são indivíduos 
independentes, reunidos em uma universalidade formal em 
função de suas carências e pela constituição jurídica 
(Rechtsverfassung) como instrumento de segurança da pessoa e 
da propriedade dos bens e por meio de uma regulamentação 
exterior destinada a satisfazer os interesses particulares e 
coletivos. 

 

A razão da existência do Estado, frente à 

contemporaneidade, só se justifica pela necessidade da organização social e 

política da Sociedade, compreendida numa macro visão estatal. Neste sentido 

Pasold80, leciona que 
O Estado deve ser um conjunto de atividades legítimas 
efetivamente comprometidas com uma Função Social, esta 
entendida como implicando em ações que - por dever para com a 
Sociedade - o Estado executa, respeitando, valorizando e 
envolvendo o seu Sujeito (que é o homem individualmente 
considerado e inserido na Sociedade), correspondentemente ao 
seu Objeto (conjunto de áreas de atuação que dão causa às 
ações estatais) e cumprindo o seu Objetivo (o bem comum ou 
interesse coletivo, fixado dinamicamente pelo todo social). 

 
A fim de cumprir o seu mister, o Estado, através de seus 

governantes, preconizam políticas públicas específicas, voltadas para as mais 

variadas áreas das atividades humanas, com o objetivo de proporcionar aos 

                                            
78 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o  Direito pressuposto. 7 .ed. rev. e ampl. São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008. p. 267.  
 
79 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o  Direito pressuposto. p.  267 
 
80 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. Florianópolis: Estudantil, 
1988.p.87. 
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integrantes daquela Sociedade, em regra, bens e serviços que possam ser 

usufruídos coletivamente, porém, o termo política pública não é uníssono dentre 

os doutrinadores, advertindo Silva81 que 

 
A utilização da expressão política pública é redundante, 
verdadeiro pleonasmo, mas em cuja utilização centramos nossos 
esforços, tendo em vista que desejamos agregar ao fim social, 
que busca alcançar qualquer atividade identificada na Constituição 
Federal, como meta a ser alcançada pelos grupos de 
competências outorgadas, a qualificação de pública. 

 
No Brasil em razão da imaturidade política da Sociedade, 

por não conhecer com exatidão seus deveres e direitos, confunde rotineiramente 

o que sejam políticas de governo e políticas de Estado.  

 

Neste sentido, Cristóvam82 adverte que  

 
[...] o cenário político brasileiro demonstra ser comum a confusão 
entre estas duas categorias. A cada eleição, principalmente 
quando ocorre alternância de partidos, grande parte das políticas 
públicas fomentadas pela gestão que deixa o poder é abandonada 
pela gestão que assume.  

 

Sendo assim, as políticas de Estado, devem prevalecer sobre 

as políticas de governo, e transcender sobre a vontade individual de pessoas ou 

grupos, haja vista que a primeira, originariamente, verte do texto constitucional, 

como por exemplo, “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais”83, contido no art. 3º, III, da CRFB/88, o qual 

constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil.  

 

                                            
81 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao Desenvolvimento. São Paulo: Método, 
2004.p. 103. 
 
82 CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Breves considerações sobre o conceito de políticas 
públicas e seu controle jurisdicional. Disponível em : 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7254. Acesso em 14 de julho de 2010. 
 
83 BRASIL. Vade Mecum RT . p. 17.  
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Portanto, reduzir as desigualdades sociais, não é tarefa 

apenas dos governos e dos partidos políticos por eles representados, mas sim, de 

toda a Sociedade, a qual personifica o próprio Estado, enquanto ente político.  

 

Conforme Derani84 preconiza, “são políticas públicas porque 

são manifestações das relações de forças sociais refletidas nas instituições 

estatais e atuam sobre campos institucionais diversos, para produzir efeitos 

modificadores na vida social”.  

 

As políticas públicas por sua natureza, necessariamente 

devem se voltar para os anseios da Sociedade, a qual espera que seus 

representantes, os quais receberam através do voto a outorga do poder, conforme 

estabelece o parágrafo único do art. 1º da CRFB/88, que “todo poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição”85, fielmente os represente.  

 

Neste sentido, Melo86 leciona que 

 
Uma política seja educacional, econômica, jurídica, ou outra 
qualquer, é sempre um conjunto de estratégias visando alcançar 
determinados fins. Em se tratando de política do Direito, esses fins 
estarão implicados com o alcance de normas que, além de 
eficazes, sejam socialmente desejadas e por isso justas e úteis 
para responderem adequadamente às demandas sociais. 

 
No que concerne à efetividade das políticas públicas, 

observa-se que a demanda aos serviços públicos, tais como saúde, educação, 

segurança pública, dentre outros, se mostra infinitamente superior, a gama de 

serviços oferecidos pelo Estado, ou seja, há uma enorme defasagem entre 

                                            
84 DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos: as ações do Estado na produção 
econômica. São Paulo: Max Limonad, 2002.p.239. 
 
85 BRASIL. Vade Mecum RT. p. 17.  
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demanda e oferta, causando enormes conflitos sociais, desta forma Leal87, 

assevera que 

 
[...] tem funcionado a Administração Pública como se estivesse 
apagando incêndios e criando soluções absolutamente curativas, e 
não preventivas, aos problemas detectados (quando detectados, 
haja vista regra geral, o amadorismo de seus quadros técnicos) de 
forma endógena e isolada da participação social ou de suas 
representações oficiosas, agudizando tal quadro o fato de não ter 
conseguido sequer modernizar suas estruturas e formas 
operacionais de comportamentos oficiosos. 

 
Não raras vezes os indivíduos, em face da necessidade de 

almejar direitos já garantidos constitucionalmente, porém não disponibilizados 

efetivamente pelo Estado, acessam ao Poder Judiciário, como o último bastião a 

lhes garantir estes direitos. Neste viés Appio88, aduz que 

 
A promoção de ações coletivas em face do Estado para a defesa 
de direitos de natureza individual permitiria a privatização do 
Estado, ou seja, a orientação dos programas de governo – 
políticas públicas – de acordo com os interesses próprios de 
grupos organicamente bem representados, reprisando-se na 
esfera judicial as mesmas desigualdades de representação 
existentes na esfera parlamentar. 
 

É preciso que a Sociedade exerça seus direitos e garantias 

fundamentais, tanto os individuais quanto os coletivos, bem como os direitos 

sociais. Sendo assim o Estado tem a obrigação de garantir, o que Sarlet89 refere-

se como o mínimo existencial, ou seja, condições mínimas para satisfazer suas 

necessidades, como sendo   

[...] o conteúdo essencial do mínimo existencial encontra-se 
diretamente fundado no direito à vida e na dignidade da pessoa 

                                            
87 LEAL, Rogério Gesta. O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas no Brasil: 
possibilidades materiais. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Jurisdição e Direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.p.162. 
 
88 APPIO, Eduardo. Controle Judicial das Políticas Públicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2005. p. 
57. 
 
89 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo 
existencial e direito à saúde: algumas aproximações. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto 
Alegre, n. 24, jul. 2008. Disponível em: <  
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html> Acesso em: 26 jun 
2010. 
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humana (abrangendo, por exemplo, prestações básicas em termos 
de alimentação, vestimenta, abrigo, saúde ou os meios 
indispensáveis para a sua satisfação), o assim designado mínimo 
sociocultural encontra-se fundado no princípio do Estado Social e 
no princípio da igualdade no que diz com o seu conteúdo material.  

Por outro lado, é preciso compreender que o Estado não é 

fonte inesgotável de recursos e que não poderá solucionar de uma única vez, 

todas as necessidades sociais. Sendo assim, o Poder Judiciário ao deferir pleitos 

concernentes a direitos sociais, tais como, saúde, educação, moradia, entre 

outros deve necessariamente observar este aspecto, que Sarlet90 relata como 

reserva do possível, ou seja, conciliar as demandas sociais às possibilidades de 

suporte do erário público, e adverte que 

 
Diretamente vinculada a esta característica dos direitos 
fundamentais sociais a prestações está à problemática da efetiva 
disponibilidade do seu objeto, isto é, se o destinatário da norma se 
encontra em condições de dispor da prestação reclamada (isto é, 
de prestar o que a norma lhe impõe seja prestado), encontrando-
se, portanto, na dependência da real existência dos meios para 
cumprir com sua obrigação. Já há tempo averbou-se que o Estado 
dispõe apenas de limitada capacidade de dispor sobre o objeto das 
prestações reconhecidas pelas normas definidoras de direitos 
fundamentais sociais, de tal sorte que a limitação dos recursos 
constitui, segundo alguns, em limite fático à efetivação desses 
direitos.  

 

O Estado sob a ótica de Abreu91 se consubstancia num 

“organismo próprio dotado de funções próprias, ou seja, o modo de ser da 

sociedade politicamente organizada, uma das formas de manifestação do poder”.  

 

O Estado por si só enquanto concepção de poder, não 

garante direitos extensivos ao tecido social, pois este Estado pode ser absolutista 

e visar apenas os interesses de uma determinada classe ou casta. Neste sentido 

                                            
90 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo 
existencial e direito à saúde: algumas aproximações. Disponível em: < 
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao024/ingo_mariana.html> Acesso em: 26 jun 
2010. 
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91 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: O processo jurisdicional como um locus 
da democracia participativa e da cidadania inclusiva no estado democrático de direito - 
Vol.3.São Paulo: Conceito Editorial, 2011.p.58. 
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foi preciso instituir um Estado de Direito, fundado nas leis, o qual Fiorillo,92 ao 

conceituar  a expressão, leciona que  

 
A expressão Estado de Direito, [...] provém originariamente da 
doutrina alemã do século XIX, adotando significado de Estado 
subordinado à legalidade constitucional, ou seja, o conceito de 
Estado enquanto forma de ordenamento político passa a estar 
submetido ao império da lei, da norma jurídica. 
 

No entanto, a fim de que se alcance uma razoável evolução 

social, não é suficiente a instituição de um Estado de Direito, pois o ordenamento 

jurídico deste Estado pode não refletir as expectativas sociais, contemplando 

apenas a tirania e opressão de classes favorecidas.  

 

Foi preciso instituir constitucionalmente o Estado 

Democrático de Direito, que sob a égide da democracia e notadamente da 

democracia representativa, direitos de toda ordem se espraiaram pelos mais 

diversos setores da Sociedade.  

 

Este processo evolutivo democrático se deu ao longo da 

história da humanidade e Abreu93 leciona que  

 
A conquista do Estado Democrático de Direito representa uma 
verdadeira saga na história da civilização ocidental, nascida sob o 
signo da liberdade, por intermédio de lutas revolucionárias 
burguesas, e consolidada política e juridicamente com o 
surgimento do Estado Constitucional e o surgimento da 
democracia, e em especial da democracia representativa, como 
um modelo liberal de regime de governo, que consolida o sonho 
utópico da igualdade. 

 

Neste diapasão Fiorillo94 assevera que  

                                            
92 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios do processo ambiental. São Paulo : Saraiva, 
2004. p.2. 
 
93 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: O processo jurisdicional como um locus 
da democracia participativa e da cidadania inclusiva no estado democrático de direito - 
Vol.3.São Paulo: Conceito Editorial, 2011.p.45. 
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[...] o Estado constitucional moderno tem de estruturar-se como 
‘Estado de Direito Democrático, isto é, como uma ordem de 
domínio legitimada pelo povo. A articulação do ‘direito’ e do 
‘poder’ no Estado constitucional significa, assim, que o poder do 
Estado deve organizar-se em termos democráticos [...] 

Nesta esteira conceitual Streck95 leciona que “O Estado 

Democrático de Direito representa, assim, a vontade constitucional de realização 

do Estado Social. É nesse sentido que ele é um plus normativo em relação ao 

direito promovedor-intervencionista próprio do Estado Social de Direito”.  

 

Neste viés, reafirmando o seu posicionamento aduz que “[...] 

que os direitos coletivos, transindividuais, por exemplo, surgem, no plano 

normativo, como conseqüência ou fazendo parte da própria crise do Estado 

Providência”.96 

 

Rosa97 a seu turno, refletindo sobre o tema, aduz que é 

preciso avançar neste processo democrático e além de prever direitos é 

necessário que se possa garanti-los, e relata que   

 
[...] diante da complexidade contemporânea, a legitimação do 
Estado Democrático de Direito deve suplantar a mera democracia 
formal, para alcançar a democracia material, na qual os Direitos 
Fundamentais devem ser respeitados, efetivamente e garantidos, 
sob pena da deslegitimação paulatina das instituições estatais. 

Na seara ambiental, enquanto tema transversal e 

extremamente controvertido atualmente, haja vista se constituir num direito difuso, 

dito de 3ª geração, o Estado Democrático de Direito deve ser também mirado na 

                                                                                                                                    
94 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios do processo ambiental. São Paulo : Saraiva, 
2004. p.5. 
 
95 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
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dimensão ambiental, e neste sentido Leite98 argui que “[...] para se edificar e 

estruturar um abstrato Estado Ambiental, pressupõe-se uma democracia 

ambiental”.  

E complementa seu raciocínio informando que “A 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é extremamente aberta, 

em sentido democrático ambiental, pois, conforme já visto, no seu art. 225 busca 

a participação de todos na defesa e preservação do meio ambiente”.99 

Ratificando este juízo Leite100, dispõe que  

 
[...] a concretização do Estado de Direito Ambiental converge 
obrigatoriamente para mudanças radicais nas estruturas 
existentes da sociedade organizada. E não há como negar que a 
conscientização global da crise ambiental exige uma cidadania 
participativa, que compreende uma ação conjunta do Estado e da 
coletividade na proteção ambiental. Não se pode adotar uma visão 
individualista sobre a proteção ambiental, sem solidariedade e 
desprovida de responsabilidades difusas globais.  

 
 

Em decorrência do Estado Democrático de Direito e a 

consequente tutela jurídica do ambiente, determinada pela atual Carta 

Constitucional, se fez necessário a distribuição de competências constitucionais, 

no âmbito dos entes federativos, determinando entre outras competências, a 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

conferindo a estes o dever de proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas, conforme estabelece expressamente o art. 23, VI101 

do Diploma Constitucional. 

                                            
98LEITE, José Rubens Morato. DANO AMBIENTAL: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial.2.ed.rev.atual.e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.2003.p.35. 
 
99 LEITE, José Rubens Morato. DANO AMBIENTAL: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial.2.ed.rev.atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.p.35. 
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101 BRASIL. Coletânea de Legislação Ambiental, Constituição Federal / organização Odete 
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Ao ambiente urbano, a Magna Carta reservou texto 

específico contemplando no art. 21, inciso XX, competência administrativa à 

União102 para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos”.  

 

Endereçou ao capítulo II da Carta Republicana, o qual trata 

da Política Urbana, (caput do art. 182103), importante texto constitucional 

discorrendo que “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes”. 

 

Silva104, a seu turno aduz que “Sai dos textos constitucionais 

referidos que a Política Urbana busca realizar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes,[...]”. 

 

E conclui este posicionamento, lecionando que 
 
Tudo isso, em última análise, quer dizer que a Política Urbana tem 
por objetivo construir e ordenar um meio ambiente urbano 
equilibrado e saudável. É que a qualidade do meio ambiente 
urbano constitui, mesmo, um ponto de convergência da qualidade 
do meio ambiente natural (água, ar e outros recursos naturais) e 
da qualidade do meio ambiente artificial (histórico-cultural), pois a 
‘qualidade de vida das pessoas que se reúnem nas comunidades 
urbanas será claramente influenciada por quanto suceda nos 
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meios, natural e obra do Homem, que se acham diretamente inter-
relacionados’. 105 
 
Os espaços urbanos, os quais foram idealizados e 

construídos por obra e vontade humana, devem necessariamente se constituir 

num locus de harmonia e equilíbrio para a convivência humana, mesmo que por 

suas características seja diverso do meio natural. 
 

1.3.1  A POLÍTICA JURÍDICA  
 
A CRFB/88106 institui no caput do art. 1º, o Estado 

Democrático de Direito. Porém, para se alcançar plena e efetivamente esta 

condição, há que se operar um processo evolutivo político-social, almejando a 

consolidação deste Estado Democrático de Direito. Neste sentido Abreu107 

assevera que  
 
A conquista do Estado Democrático de Direito representa uma 
verdadeira saga na história da civilização ocidental, nascida sob o 
signo da liberdade, por intermédio de lutas revolucionárias 
burguesas, e consolidada política e juridicamente com o 
surgimento do Estado Constitucional e o surgimento da 
democracia, e em especial da democracia representativa, como 
um modelo liberal de regime de governo, que  consolida o sonho 
utópico da igualdade. 

 

No que concerne à democracia representativa, Dias108 faz 

criticas ao atual momento, lançando um olhar temeroso quanto ao seu alcance no 

tecido social, haja vista interesses escusos de representantes eleitos pelo povo, 

interesses estes tidos como antissociais e antidemocráticos, lecionando que “A 
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democracia representativa falha na medida em que, na prática, não postula os 

interesses populares da comunidade que representa, mas o interesse do capital – 

tanto nacional quanto internacional”.  

 

Neste processo evolutivo no âmbito político, social e jurídico 

em busca da igualdade plena para a humanidade, compreendendo a expressão 

plena, como a aproximação entre a igualdade formal e a igualdade material, é 

importante que se observe as teorias da Política Jurídica, que para Melo109, “[...] 

seria o conjunto de regras que determinam a vinculação do homem de governo ao 

Direito Natural, através da técnica jurídica e com rigorosa lealdade aos princípios 

ideológicos do Estado, na mais ampla acepção do vocábulo”.   

 

A aplicabilidade das teorias que tornam a Política Jurídica, 

um instrumento de transformação positiva da Sociedade, humanizando suas 

relações, não necessita ser exercida com exclusividade pelos atores estatais, 

podendo outros integrantes da Sociedade promoverem, cada qual no seu âmbito 

de atuação, ações de Política Jurídica, neste sentido Melo110, aduz que 
 
O agente da Política do Direito, a quem se poderá chamar Político 
do Direito, não é um tipo específico de profissional. Será 
simplesmente o advogado, o parecerista, o professor, o 
doutrinador, assessor ou consultor jurídico, o juiz, o promotor, 
enfim todo aquele que, impregnado de humanismo jurídico, 
treinado na crítica social, movido pela utopia de conduzir o Direito 
para os lugares de novas possibilidades, seja capaz de ousar, 
sem pretender, no entanto, desconstruir o que não possa 
reconstruir. 
 

Faz-se necessário observar que a Sociedade clama por 

mudanças, que propiciem não somente a conquista de direitos sociais, estes já 

expressos na Carta Magna, mas principalmente a efetivação destes direitos no 

seio social, uma vez que, notadamente há um descompasso entre a previsão 

constitucional, relacionada aos direitos sociais e a distribuição destes direitos. 
                                            
109 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. Porto Alegre : Sérgio Fabris, 
1994. p.29 
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Neste viés Dias111 assevera que “A grande fratura social se 

expressa da dualidade dos satisfeitos e dos excluídos, estes representando dois 

terços da humanidade”. 

 

A exclusão social por si só afronta um dos mais importantes 

fundamentos da República, qual seja, a dignidade da pessoa humana, o qual 

encontra-se insculpido no inciso III, do art.1º da CRFB/88, e deve  ser 

incessantemente perseguido, pelo Estado e pela Sociedade,  tendo como escopo 

o homem e o seu bem estar. Neste sentido, Moreira112 leciona que  
 
O princípio ‘da dignidade da pessoa humana’ ainda segue 
fortemente ancorado na concepção filosófica Kantiana no sentido 
de que a pessoa (ser humano) deve ser sempre considerada 
como um fim e não um meio, repudiando, assim, qualquer 
pretensão de coisificação ou instrumentalização do homem. 

 

A estabilidade de um Estado Democrático de Direito, 

perpassa pela imperiosa necessidade de se garantir dignidade às pessoas, nas 

suas relações cotidianas, concernentes, ao acesso à moradia, à saúde, à 

educação, ao trabalho, entre outros direitos.  

 

Dias113 menciona que “A dignidade humana e o direito à vida 

com qualidade constituem o referente de resgate do projeto utópico do Estado 

Democrático de Direito”.  

 

No mesmo enfoque a mencionada doutrinadora, prossegue 

enfatizando que “A legitimação social do Direito guarda íntima relação com seu 

nascimento democrático, pois ele é criado pela e para a Sociedade”.114 
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A exclusão social, invariavelmente gera conflitos decorrentes 

desta condição, devendo o Estado intervir, quando instado, através do Estado-

Juiz, bem como de outras instâncias da administração pública, no intuito de 

compatibilizar os danos, e dar uma resposta jurídica e administrativa, razoável e 

proporcional ao bem jurídico lesado, aplicando a igualdade formal e sopesando a 

desigualdade material do indivíduo diretamente envolvido na lide. Neste viés, 

Dias115 aduz que  
 
A complexidade do fenômeno jurídico é dada por sua inscrição na 
vida social, tanto em sua dimensão concreta quanto imaginária. A 
justiça do Direito está referida, portanto, não apenas ao 
asseguramento de condições ou à garantia de condições 
materiais adequadas para uma existência digna, mas também ao 
fortalecimento das utopias de liberdade, autonomia, solidariedade, 
fraternidade. 

 

A humanidade precisa avançar e se desvencilhar 

paulatinamente das amarradas do Estado Moderno, marcado pelo liberalismo, 

que privilegiava o individualismo e, consolidar de vez o Estado Contemporâneo, 

Pós-Moderno, onde devem prevalecer os valores sociais.   

 

Abreu116 preconiza que “Não há consenso, todavia,[...] 

sobre o momento preciso da passagem do Estado Liberal para o Estado 

Contemporâneo.”, porém  ainda  enfatiza que “Do ponto de vista normativo, [...] o 

Estado Moderno finda em 1916, a partir da Constituição Mexicana de 1917, 

quando surge um Estado que, pelas suas condições muito peculiares, é 

denominado de Estado contemporâneo117”.  
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Dias118, ao mencionar a expressão Pós-Modernidade, 

adverte que 

 
A expressão Pós-Modernidade,[...]resulta mera convenção 
semântica. Não há unanimidade quanto aos dados constitutivos 
da expressão. O nome permite ser empregado para designar um 
tempo histórico, uma linha de pensamento filosófico que se opõe 
à modernidade, uma ideia que procura interpretar a realidade do 
mundo (multidisciplinar) sem abandonar o acervo do 
conhecimento que já passou.  
 

A consolidação de um Estado Pós-Moderno, fundado na 

garantia de Direitos individuais e coletivos, deve ser o anseio de todos os atores 

sociais, notadamente os membros que compõe o Poder Público, bem como os 

integrantes da sociedade civil, pois o norte de uma nação democrática se funda 

na busca utópica por uma Sociedade justa e solidária. 

 

1.4 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE  

 
 

Para Bonizzato119 “A noção de propriedade, nascida nos 

primórdios das formações sociais, assumindo a complexidade das 

relações atuais, encontra-se intimamente vinculada  à  vida cotidiana no país, seja 

em ambientes urbanos, seja, também, em áreas não urbanas ou rurais”. 

 
A propriedade enquanto criação humana, sofreu ao longo 

dos tempos modificações significativas, em razão da evolução da própria 
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sociedade e de suas necessidades de sobrevivência, neste sentido Telles120, 

assevera que   

 

A propriedade, já foi dito, é uma instituição da sociedade. É 
ela a base dos sistemas sociais, porque de sua exploração 
depende a própria sobrevivência dos homens. Todavia, não 
mais possui a propriedade o sentido que lhe emprestaram os 
povos antigos, notadamente os romanos. Justamente, de 
acordo com o artigo 5º da Constituição da República, 
submete-se ela, hoje, inarredavelmente, a cumprir sua 
função social. 

 

Bonizzato121 leciona ainda que “A função social da 

propriedade, no século passado, adquiriu força jurídico-teórica inquestionável e 

serviu de impulso para que se pudesse vislumbrar novos rumos para o exercício 

do direito de propriedade”. 

 

Nas reflexões em torno do tema, Maluf122 enfatiza que “[...] a 

propriedade não mais ostenta aquela estreita e antiquada concepção do Código 

que conferia ao titular desse direito prerrogativas individuais excepcionais;”.  

 

Maluf123, ainda enfatiza que “afirma-se cada vez mais forte o 

seu sentido social, tornando-se, assim, não instrumento de ambição e desunião 

dos homens, mas fator de progresso, de desenvolvimento e de bem-estar de 

todos”. 

 

                                            
120 TELLES, Antonio A. Queiroz. Lições de direito das coisas – Campinas, SP: Copola livros, 
1996. p. 67. 
 
121 BONIZZATO, Luigi. Propriedade Urbana Privada & Direitos Sociais. Curitiba: Juruá, 2007. 
p.54. 
122 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o 
novo código civil de 2002 e com o Estatuto da Cidade.- 3.ed.rev.e atual.- São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.p.24. 
 
123 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o 
novo código civil de 2002 e com o Estatuto da Cidade.- 3.ed.rev.e atual.- São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.p.24. 
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A propriedade sob a ótica da contemporaneidade, deve 

necessariamente cumprir sua função social, contribuindo assim para solidificar os 

direitos de segunda geração, consubstanciados nos direitos sociais.  

 

Para Velloso124, “os direitos de 2ª geração são os direitos 

sociais, econômicos e culturais, constituindo herança socialista: direito ao bem 

estar social, direito ao trabalho, à saúde, à educação são exemplos desses 

direitos”. 

 

Marchezan125 argumenta que a função social da 

propriedade, impõe obrigações sociais ao proprietário, haja vista que este, está 

inserido no contexto social e não lhe é permitido desregradamente manejar sua 

propriedade, pois  

 
A expressão função social não foi empregada por acaso e passa 
uma idéia operacional, pró-ativa, impondo ao proprietário não 
somente condutas negativas (ex. não poluir, não emitir odores 
para além dos limites de sua propriedade) como também positivas 
(ex. obrigação de recompor a mata ciliar, obrigação de recompor a 
vegetação que recobria as encostas de um morro). 
 

Neste norte se observa que além da finalidade social da 

propriedade, há que se considerar sua função ecológica. Assim Fink e Pereira126 

aduzem que “A função ecológica da propriedade, particularmente a preservação 

dos elementos naturais, deve ser observada no exercício do direito de 

propriedade, seja esta urbana ou rural, pública ou particular”. 

                                            
124VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Dos Direitos Sociais na Constituição do Brasil. Disponível 

em: 

http://www.ufrnet.br/~tl/otherauthorsworks/dpr0027/velloso_carlos_dos_direitos_sociais_na_cf.pdf. 

Acesso em 13 jul. 2010.p.4. 

 
125MARCHESAN, Ana Maria Moreira.Áreas de “degradação permanente”, escassez e 
riscos.Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Ano 10, nº 38, abril-junho – 2005. p. 23-49. 
 
126FINK,Daniel Roberto; PEREIRA, Márcio Silva. Vegetação de preservação permanente e meio 
ambiente urbano. Revista de Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 - abril-junho. São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 1996. p. 77-90. 
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Figueiredo127, estabelece que cada indivíduo tem uma certa 

função a cumprir na sociedade, uma determinada tarefa a executar. Além de o 

indivíduo ter que desempenhar determinadas funções na sociedade, a 

propriedade não foge a regra, pois a propriedade não tem mais um caráter 

absoluto e intangível. O proprietário, pelo fato de possuir uma riqueza, deve 

cumprir uma função social. Seus direitos de proprietário só estarão protegidos se 

ele cultivar a terra ou se não permitir a ruína de sua casa.  

 

O ordenamento jurídico pátrio contemplou em diversos 

dispositivos Constitucionais128, a obrigatoriedade da propriedade exercer a sua  

função social. 

 

Para Marcehsan129, ao refletir sobre o tema sob a égide da 

Magna Carta de 1988, não há como dissociar ou desvincular a propriedade de 

sua função social, haja vista que a Sociedade contemporânea carece muito mais 

de valores coletivos que individuais. Neste viés, leciona que  

 
[...] O Constituinte de 1988 reconheceu um direito de propriedade 
amalgamado à função social. Como que advertindo o intérprete 
para a união indissociável entre o direito de propriedade e sua 
função social, o Constituinte, ao arrolar o direito de propriedade 
dentre os direitos e garantias fundamentais, logo em seguida 
agrega a função social. Também quando estrutura a ordem 

                                            
127 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental – 3. ed.rev., 
atual. E ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 83. 
 
128 BRASIL. Legislação de direito ambiental. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a 
colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia 
Céspedes. 3. ed. – São Paulo : Saraiva, 2010. p. 1, 7,9 e 10. Art. 5º, inc. XXIII – a propriedade 
atenderá sua função social; Art. 170, inc. III – A ordem econômica observará o princípio da função 
social da propriedade; Art. 182, § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor e Art. 186 
– A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento 
racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – 
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

 
129 MARCHESAN, Ana Maria Moreira.Áreas de “degradação permanente”, escassez e 
riscos.Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Ano 10, nº 38, abril-junho – 2005. p. 23-49. 
 



 54

econômica nacional e elege seus princípios reitores, destaca a 
propriedade privada e, sucessivamente, a função social da 
propriedade e, para não deixar dúvidas, coloca a defesa do meio 
ambiente como um dos princípios da ordem econômica.  
 

A Carta Constitucional fez questão de estabelecer 

dicotomicamente, a função social da propriedade urbana e rural e, Zanchet130 

discorre sobre o tema enfatizando que  
 
A regra contida no art. 186 da CF/88, é clara quando afirma que a 
função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, a 
adequada utilização dos recursos naturais disponíveis e a 
preservação do meio ambiente, dentre outros requisitos previstos. 
 

O direito do proprietário, usar, gozar, fruir e dispor da 

propriedade, de forma absoluta, conforme previa o Código Napoleônico, não mais 

se adéqua à realidade social, que hoje vigora.  

 

Neste sentido Venosa131, ao mencionar a Encíclica Mater et 

Magistra do Papa João XXIII, de 1961, ensina que a propriedade é um direito 

natural, mas esse direito deve ser exercido de acordo com a função social, não só 

em proveito do titular, mas também em benefício da coletividade.  

 
Este processo segundo Sirvinskas132 ocorreu porque “A 

ocupação desses espaços urbanos pelo homem tornou-se complexa com o 

grande número de pessoas, necessitando de regulamentação para disciplinar a 

aplicação de uma política urbana”. 

 

                                            
130 ZANCHET, Rovena. As áreas de preservação permanente: um desabafo quanto à sua 
abrangência, sua resistência junto ao meio urbano e um estudo de caso envolvendo o 
parcelamento do solo para instalação de loteamento. Revista de Direito Ambiental. São 
Paulo, Ano 12, nº 48, outubro-dezembro – 2007 p.192-224. 
 
131 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil : direitos reais. – 3. ed. – São Paulo : Atlas, 2003. p. 
154. 
 
132 SIRVINSKAS. Luis Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. São Paulo : Saraiva, 
2008. p. 26 . 
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Neste sentido a nossa Magna Carta133, estabelece no §3º, 

art 25, que “Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”. 

 

É justamente no interesse comum, que 

contemporaneamente está focado o Direito de propriedade, quando aborda 

aspectos de sua função social, mesmo contrariando os interesses privados do 

proprietário. Neste lume Campos Júnior 134 leciona que a função social 
 
 
[...] introduziu, na esfera  interna  do direito de propriedade, um 
‘interesse’ que pode não coincidir  com  o  do  proprietário  e que, 
 em todo caso, é estranho  ao  mesmo, constitui  um princípio 
ordenador  da propriedade  privada  e fundamento  da atribuição 
desse  direito, de  seu reconhecimento e  da  sua  garantia 
 mesma,  incidindo sobre seu próprio conteúdo.  
 

 
Na concepção de Maluf135 é inarredável a ideia de que a 

propriedade, sob a luz da atual Carta Constitucional, se reveste de intenso valor 

social, e assim sentencia, “Portanto, ao mesmo tempo em que a propriedade é 

regulamentada como direito individual fundamental, revela-se o interesse público 

de sua utilização e de seu aproveitamento adequados aos anseios sociais.” 

 
1.4.1 A trilogia da propriedade 
 

                                            
133 BRASIL.Código Penal; Processo Penal e Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da 
Editora Saraiva com a colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos 
Santos Windt e Lívia Céspedes. 7. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011.p.32. 
 
134 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de.  O conflito entre o direito de propriedade e o meio 
ambiente. Curitiba: Juruá, 2004. p.153. 

135 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o 
novo código civil de 2002 e com o Estatuto da Cidade.- 3.ed.rev.e atual.- São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.p.100. 
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Dada a importância da propriedade, para a existência 

humana, em seu aspectos políticos, econômicos e sociais, ao longo da história da 

humanidade estudiosos se debruçaram sobre o tema, pois é próprio do ser 

humano, principalmente dos povos ocidentais, estabelecerem o domínio sobre as 

coisas. Porém, este domínio não se dá de forma absoluta e ilimitada.  

 

Por esta razão se fez necessário a inserção dos direitos civis 

relativos à propriedade na Carta Constitucional. Sendo assim Oliveira136 leciona 

que há o que se denomina de trilogia obrigacional da propriedade, enfatizando 

que “A constitucionalização do direito privado traz a seguinte trilogia à 

propriedade, a saber: a inserção social; as limitações e; as restrições”. 

 

Acerca da inserção social da propriedade Oliveira137  

discorre que “A Inserção Social da propriedade é proporcional ao direito subjetivo 

do proprietário, e esta proporcionalidade é gradual à medida que o proprietário 

insere mais ou menos seu bem no contexto social” 

 

Quanto aos limites concernentes ao exercício do direito de 

propriedade Oliveira138 preconiza que “Nos limites estão inseridas as normas em 

que a palavra “não” está normalmente explicita ou implicitamente presente, 

advinda de um ente público ou privado, como é o caso do Plano Diretor, direito de 

vizinhança ou das regras de um condomínio edilício[...]”. 

 

                                            
136 OLIVERA, Álvaro Borges. Uma Definição de Propriedade. Revista Jurídica Cesumar, v. 8, n. 
2, jul./dez. 2008. p. 401- 414.Disponível em:   
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/revjuridica/article/viewArticle/889. Acesso 
em 15 jul 2011. 
 
137 OLIVERA, Álvaro Borges. Uma Definição de Propriedade. Revista Jurídica Cesumar, v. 8, n. 
2, jul./dez. 2008. p. 401- 414. Disponível em:   
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/revjuridica/article/viewArticle/889. Acesso 
em 15 jul 2011. 
 
138 OLIVERA, Álvaro Borges. Uma Definição de Propriedade. Revista Jurídica Cesumar, v. 8, n. 
2, jul./dez. 2008. p. 401- 414. Disponível em: 
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/revjuridica/article/viewArticle/889. Acesso 
em 15 jul 2011 
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O proprietário de um imóvel pode também sofrer restrições 

quanto ao pleno uso, gozo, disposição e fruição da propriedade, haja vista que, o 

domínio da propriedade não se dá de forma plena. Neste diapasão Oliveira139 

assevera que  

 
As restrições à propriedade privada também podem ser dadas, 
tanto por um particular, quanto por um ente público ou pelo próprio 
proprietário, são normas, também, negativas que fazem com que 
o particular seja privado de sua propriedade em parte ou no todo. 
Como exemplo de restrições à propriedade tem-se: aquelas dadas 
por um particular. Vê-se com a previdência privada, com os planos 
de saúde, com a segurança, com a educação, entre outros. (arts. 
1.258 e 1.259 do Código Civil); pelo próprio proprietário (servidão 
ambiental) e; por um ente público (as desapropriações).  

 
 

Oliveira140 esclarece ainda que “se a propriedade privada 

deve estar consoante à trilogia em certos casos a propriedade pública também, 

mas a propriedade coletiva é quem vai, em certos casos, emanar tal trilogia”. E 

arremata argumentando que  

 
[...] se um determinado bem particular for, por exemplo, 
desapropriado, para construção de um hospital, praça, casas 
populares, pois nestes casos tem-se que o bem particular foi 
restringido e passado à bem público e só então veio a cumprir a 
função social. Ante o exposto é que se prefere à expressão 
inserção social para a propriedade privada e função social para 
quando o Estado emprega um determinado bem seu com 
finalidade social. O bem público deve atender as necessidades 
sociais enquanto que bem particular deve ser coadjuvante social e 
ambos interdependentes para com a propriedade coletiva. 
 
Como se observa a expressão função social, empregada 

quanto à propriedade privada não é uníssona, pois segundo o mencionado autor, 

                                            
139 OLIVERA, Álvaro Borges. Uma Definição de Propriedade. Revista Jurídica Cesumar, v. 8, n. 
2, jul./dez. 2008. p. 401- 414. Disponível em:   
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/revjuridica/article/viewArticle/889. Acesso 
em 15 jul 2011 
 
140 OLIVERA, Álvaro Borges. Uma Definição de Propriedade. Revista Jurídica Cesumar, v. 8, n. 
2, jul./dez. 2008. p. 401- 414. Disponível em:   
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/revjuridica/article/viewArticle/889. Acesso 
em 15 jul 2011 
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tal expressão deverá ser empregada quanto à propriedade pública, pois esta sim 

tem um caráter social.  

 
1.4.2 A dimensão ambiental da função social da propriedade 

 

A CRFB/88 versa sobre o Meio Ambiente no Título VIII, 

capítulo VI, no artigo 225, o qual preconiza que, todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial á 

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

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações141.  

 

Neste sentido, para que haja um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, se faz necessário preservá-lo e defendê-lo em todos 

os aspectos. Segundo Silva142, processos ecológicos essenciais são aqueles que 

asseguram as condições necessárias para uma adequada interação biológica. 

Prover o manejo ecológico das espécies significa lidar com as espécies de modo 

a conservá-las, recuperando-as quando for o caso. 

 

A preservação do meio ambiente é de suma importância 

para o equilíbrio ecológico, neste sentido a Lei 12.651/12, a qual institui o atual 

Código Florestal, estabelece nos art. 4º e 5º, as áreas de preservação 

permanente143, bem como no art. 12 a reserva legal144, as quais se constituem em 

                                            
141 BRASIL. Coletânea de Legislação Ambiental, Constituição Federal / organização Odete 
Medauar. – 8. ed. ver., ampl. e atual. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009.p.139. 
 
142 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6 .ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007. p.  53.  

143 Art. 3º, II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas; 

144 Art. 3º, III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo 
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 
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áreas especialmente protegidas, nas propriedades públicas ou privadas, e tem 

como intuito prover o equilíbrio ambiental preconizado pelo art. 225, caput, da 

CRFB/88.  

 

Milaré145, se referindo as áreas de preservação permanente, 

diz “como se vê, as APPs têm esse papel (maravilhoso, aliás!) de abrigar a 

biodiversidade e promover a propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e 

garantir o armazenamento do recurso água em condições favoráveis de qualidade 

e quantidade”. 

 

No entanto, observa-se que a preservação ambiental implica 

na imposição de limites ao exercício do direito de propriedade, obrigando ao 

proprietário, por determinação legal, manter preservadas estas áreas, podendo na 

área de reserva legal, haver a exploração florestal de forma sustentada. 

 

O poder sobre a propriedade pode ser exercido quando 

suportado pelo proprietário as obrigações positivas e negativas decorrentes da 

função social, dos limites e restrições impostas sobre o exercício pleno da 

propriedade, ou seja, o exercício dos poderes sobre a propriedade não é 

absoluto, mas sim relativo, haja vista a dimensão ambiental de sua função social.  

 

Neste diapasão o art. 1º do Código Florestal146, estabelece 

textualmente: [...] exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que 

a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

 

O Código Civil brasileiro147, no art. 1228, §1º, expressa 

literalmente que  

                                            
145 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 743. 
 
146BRASIL. Lei 4771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm. Acesso em 13 jul 10.  
 
147 BRASIL. Vade Mecum RT – 4.ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2009.p.248. 
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O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, 
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição das 
águas. 
 

Depreende-se do texto legal, que o direito de propriedade 

deve ser exercido respeitando, dentre outros, o aspecto ambiental, haja vista a 

premente urgência de se almejar o equilíbrio ecológico, e evidenciar, que a 

propriedade possui um dimensionamento ambiental, o qual reflete positivamente 

em todo o tecido social. 

 

É coerente observar que a função social da propriedade não 

deve ser confundida com as limitações do exercício da propriedade, pois para  

Figueiredo148, “a função social da propriedade não se confunde com o conjunto de 

limitações impostas pelo ordenamento jurídico,” e prossegue, “as limitações 

atingem o exercício do direito de propriedade, não a sua substância”.149  

 

Ainda neste raciocínio Figueiredo150 leciona que  

 
Portanto, é de grande relevância distinguir a estrutura do direito de 
propriedade (condicionada ao cumprimento de sua função social) 
do exercício do direito de propriedade, que pode ser limitado. As 
limitações dirigem-se ao proprietário. Já a função social é 
condicionante da propriedade, manifestando-se na configuração 
estrutural desse direito. 
 

Argumentando sobre o tema Zanchet151 discorre que 

                                            
148 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental – 3. ed.rev., 
atual. E ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 104. 
 
149 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental – 3. ed.rev., 
atual. E ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 104. 
 
150 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental – 3. ed.rev., 
atual. E ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 104. 
 
151 ZANCHET, Rovena. As áreas de preservação permanente: um desabafo quanto à sua 
abrangência, sua resistência junto ao meio urbano e um estudo de caso envolvendo o 



 61

 
Eros Roberto Grau, também destaca os aspectos positivos e 
negativos da concretização da função social da propriedade, 
afirmando que: ‘A admissão do princípio da função social 
(ambiental) da propriedade tem como conseqüência básica fazer 
com que a propriedade seja efetivamente exercida para beneficiar 
a coletividade e o meio ambiente (aspecto positivo), não bastando 
apenas que  não seja exercida em prejuízo de terceiros ou da 
qualidade ambiental (aspecto positivo. Por outras palavras, a 
função social e ambiental não constitui um simples limite ao 
exercício do direito de propriedade, como aquela restrição 
tradicional, por meio do qual se permite ao proprietário, no 
exercício do seu direito, fazer tudo o que não prejudique a 
coletividade e o meio ambiente. Diversamente, a função social e 
ambiental vai mais longe e autoriza até que se imponha ao 
proprietário comportamentos positivos, no exercício do seu direito, 
para que a sua propriedade concretamente se adeque à 
preservação do meio ambiente. 
 
 
A função social da propriedade posta numa dimensão 

ambiental viabiliza em regra, que a propriedade exerça efetivamente os 

propósitos Constitucionais do equilíbrio ecológico, preservando assim os bens 

ambientais. 

 

1.4.3 Limites e restrições ao exercício do direito à propriedade (fazer 
correção) 
 

Segundo Figueiredo152, não há uma uniformidade doutrinária 

no que concerne à classificação das diversas formas de intervenção 

administrativa no direito de propriedade, por esta razão José Afonso da Silva 

entende serem as restrições ao direito de propriedade uma espécie do gênero 

limitação a este direito, com caráter absoluto, no entanto,  outros autores como 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Maria Sylvia Zanela Di Pietro, denominam de 

limitação administrativa. 

 

                                                                                                                                    
parcelamento do solo para instalação de loteamento. Revista de Direito Ambiental. São 
Paulo, Ano 12, nº 48, outubro-dezembro – 2007 p.192-224. 
 
152 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. A Propriedade no Direito Ambiental. 4.ed.rev.atual, e 
ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010. p.101 
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Meirelles153, por sua vez, conceitua a intervenção na 

propriedade privada, como sendo “[...] intervenção na propriedade privada todo 

ato do Poder Público que, fundado em lei, compulsoriamente retira ou restringe 

direitos dominiais privados ou sujeita o uso de bens particulares a uma destinação 

de interesse público.” 

 

No intuito de tecer considerações sobre a propriedade 

privada e a distinção entre limitações e restrições ao exercício do direito de 

propriedade, Figueiredo154 argumenta que  

 
A propriedade privada, entendida como ‘relação de direito privado 
do proprietário, oponível a todos’, compreende as faculdades de 
uso (para a satisfação de suas próprias necessidades), gozo 
(direito de auferir os frutos que o bem produzir) e disposição 
(possibilidade de realizar atos de domínio como venda, doação 
etc.). Tudo o que afeta os caracteres do direito de propriedade é 
chamado por José Afonso da silva de limitações ao direito de 
propriedade, ‘gênero do qual são espécies as restrições, as 
servidões e a desapropriação. 

 

As limitações impostas pela legislação ambiental ao 

proprietário devem ser compreendidas como imposições positivas, não somente 

sob a ótica de que se trata de um bem de uso comum do povo, mas que traz 

benefícios diretos e indiretos também ao proprietário, pois como assevera 

Machado155,  

 
assim como ninguém escava o terreno dos alicerces de sua casa 
porque poderá comprometer a segurança da mesma, do mesmo 
modo ninguém arranca as árvores das nascentes, das margens 
dos rios, [...] porque poderá vir a ficar sem água, sujeito a 
inundações,[...] e outros males resultantes de sua  insensatez. 

 

                                            
153 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35.ed.atual. São Paulo : 
Malheiros Editores, 2009, p.607. 
 
154 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. A Propriedade no Direito Ambiental. 4.ed.rev.atual, e 
ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010. p.101. 
 
155 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. 
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Para Maluf156 não há um consenso doutrinário a cerca do 

tema, pois “Segundo uma antiga concepção que remonta aos escritores do direito 

natural, as restrições da propriedade são verdadeiras servidões. Sustentam 

outros que as limitações da propriedade são obrigações legais”.   

 

E arremata argumentando que “Essas restrições não 

subordinam um prédio a outro, nada têm de excepcional, nem se extinguem pelo 

não uso, ao contrário do que acontece nas servidões”. 157 

 

Ao longo da história legislativa que disciplina a propriedade 

observa-se que, mesmo quando esta era tratada de forma absoluta pelo Direito 

Romano, havia determinadas restrições legais. Neste viés Campos Júnior158 

preconiza que  

 
As limitações não   representam   novidade, sempre existiram, 
sendo que  até mesmo  os códigos,  que  definiam  a propriedade 
como  um direito  absoluto, não  se  esqueceram  de ressalvar que 
o  poder  de  dispor das  coisas devia sujeitar-se  às restrições 
legais. 

 

Na mesma linha de pensamento, Bonizzato159 quando 

argumenta sobre o tema, discorre que 

 
[...]sempre e tradicionalmente  se  associou  a  propriedade no 
país à  ilimitabilidade,  à exclusividade  e  à perpetuidade, 
resguardadas as  limitações   clássicas, previstas  no  Código 

                                            

156 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o 
novo código civil de 2002 e com o Estatuto da Cidade.- 3.ed.rev.e atual.- São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.p.65. 

157 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o 
novo código civil de 2002 e com o Estatuto da Cidade.- 3.ed.rev.e atual.- São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.p.65. 
 
158 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de.  O conflito entre o direito de propriedade e o meio 
ambiente. Curitiba: Juruá, 2004. p.148. 
 
159BONIZZATO, Luigi. Propriedade Urbana Privada & Direitos Sociais. Curitiba: Juruá, 2007. 
p.60. 
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Civil,  e  as limitações  que  de  forma gradual  foram sendo 
trazidas pelas Constituições e pelas novas legislações. 
 

Para Silva160 as “Limitações dizem respeito ao exercício do 

direito, ao proprietário enquanto função social interfere com a estrutura do direito 

mesmo”.  

 
Meirelles161, por sua vez, comenta sobre as limitações 

administrativas sob a ótica do poder de polícia, e a imposição ao proprietário das 

obrigações relativas á propriedade, asseverando que   
 
As limitações administrativas são preceitos de ordem pública. 
Derivam, comumente, do poder de polícia inerente e indissociável 
da administração e se exteriorizam em imposições unilaterais e 
imperativas sob a tríplice modalidade positiva (fazer), negativa 
(não fazer) ou permissiva (deixar fazer). No primeiro caso o 
proprietário fica obrigado a realizar o que a administração lhe 
impõe; no segundo, deve abster-se do que lhe é vedado; no 
terceiro, deve permitir algo em sua propriedade. 

 
Para Sirvinskas162 “Poder de polícia,[...] é a faculdade que 

tem  a Administração Pública de limitar e disciplinar direito, interesse e liberdade, 

procurando regular condutas no seio da sociedade para evitar abuso por parte do 

poder do Estado”. 

Para Figueiredo163, as limitações sobre o direito de 

propriedade não deve ser confundida com a sua função social, pois há que se 

observar as políticas de Estado, visando o bem estar coletivo e neste diapasão 

discorre que 
 

                                            
160 SILVA. José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 4.ed. São Paulo : Malheiros Editores, 
2006. p.75. 
 
161 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35.ed.atual. São Paulo : 
Malheiros Editores, 2009, p.639. 
 
162 SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Manual de direito ambiental. 9.ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo : 
Saraiva, 2011.p. 594. 
 
163 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. A Propriedade no Direito Ambiental. 3.ed.rev.atual, e 
ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 103. 
 



 65

Merece referência a distinção que Cristiane Derani faz entre o 
princípio da função social da propriedade e as disposições sobre 
a limitação do uso da propriedade privada: ‘Não se trata de limitar 
o desfrute na relação de propriedade, mas conformar seus 
elementos e seu fins dirigindo-a ao atendimento de 
determinações de políticas de bem estar coletivo. Esse 
comportamento decorre do entendimento de que propriedade é 
uma relação com resultados individuais e sociais 
simultaneamente. Os meios empregados e os resultados 
alcançados devem estar condizentes com os objetivos jurídicos. 
 

Maluf164 revela ainda que “As restrições ou limitações do 

direito de propriedade, segundo outros, ainda, são adaptações da propriedade 

privada às finalidades públicas, são condições da sua existência na vida jurídica”. 

 

Nesta perspectiva, Campos Júnior165 distinguiu estes 

institutos, enfatizando que 
 
Com precisão, assevera Gustavo Santos que ‘a exigência de 
atender à função social não se confunde com as prefaladas 
limitações já abarcadas no próprio regramento que o direito civil 
dá ao instituto da propriedade’. 
 
 

As questões ambientais relacionadas com a propriedade, 

principalmente no que concerte às áreas de preservação permanente e às 

relativas à reserva legal, trazem ao proprietário limitações legais impostas pelo 

Código Florestal, instituído pela Lei nº 12.651/12, tornando neste sentido, relativo, 

o exercício ao direito de propriedade. Neste viés  Fink e Pereira166 “ asseveram 

que  
O Código Florestal, ao tutelar as florestas e demais formas de 
vegetação natural, classificou-as, em seu art. 1º, como bens de 

                                            
164 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o 
novo código civil de 2002 e com o Estatuto da Cidade.- 3.ed.rev.e atual.- São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.p.65. 
 
165CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de.  O conflito entre o direito de propriedade e o meio 
ambiente. Curitiba: Juruá, 2004. p.153 e 154. 
  
166 FINK,Daniel Roberto; PEREIRA, Márcio Silva. Vegetação de preservação permanente e 
meio ambiente urbano. Revista de Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 - abril-junho. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais, 1996. p. 77-90. O autor se refere ao antigo Código Florestal – Lei 
4.771/65. 
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interesse comum de todos os habitantes do País, tendo em vista a  
reconhecida utilidade às terras que revestem, exercendo-se o 
direito de propriedade com a limitação estabelecida na lei em 
geral e nesse especificamente. 
 

 
Neste contexto a norma especial referente às florestas, 

tratou de concretizar a ideia de que a propriedade deva ser usada com limitações, 

haja vista o seu caráter coletivo. 

 

 
CAPITULO 2 

O MEIO AMBIENTE 
 

A humanidade ao longo de sua história, desde a sua origem, 

esteja ela sob a ótica criacionista167 ou darwiniana168, modificou extremamente o 

meio ambiente, conforme suas conveniências.  

 

Inicialmente motivadas por necessidades exclusivamente de 

subsistência, porém, com o evoluir das relações humanas, o impulso se dá por 

conveniências notadamente capitalistas, focadas no acúmulo e na concentração 

de riquezas.  

 

A transformação desordenada do meio ambiente trouxe 

inúmeros dissabores, para as pessoas e para o planeta, neste sentido, 

Figueiredo169, discorre que  

 

                                            
167 Bíblia Sagrada. Gênese, I Origem do Mundo. 1:26 “Por fim Deus disse: ‘Façamos o Homem à 
nossa imagem, como nossa semelhança.[...]”. Edições Loyola : São Paulo, 1994. p.22. 
 
168 ARAGUAIA,Mariana. Charles Darwin. O tão conhecido naturalista nasceu na Inglaterra em 
1809 e foi o responsável, juntamente com Alfred Wallace, pela publicação da Teoria da 
Evolução. Disponível em: http://www.brasilescola.com/biologia/charles-darwin.htm. Acesso 
em 31 jul 11. 
 
169 FIGUEIREDO, Guilherme  José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. 3.ed.rev., 
atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008. p.55. 
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Dentre as diversas civilizações que já passaram pelo nosso 
planeta, a ocidental foi a que mais se empenhou nessa 
transformação do meio ambiente. Longe de indicar normas de 
conduta de coordenação e harmonia com a natureza (se não em 
respeito aos processos ecológicos, ao menos em coerência com a 
acreditada origem divina da criação)[...].  

 

A ideia cultivada, de que o homem é o centro de todas as 

relações concernentes ao meio ambiente, e tudo lhe pertence de forma ilimitada, 

remonta dos escritos bíblicos contidos no velho testamento, onde a interpretação 

ao pé da letra, das escrituras sagradas, fez e faz com que o homem, tenha esta 

percepção, na qual hoje deve ser reinterpretada.  

 

Neste viés Fiqueiredo170, aduz que 

 
[...]a Bíblia Sagrada exalta um comportamento de dominação. O 
Gênesis descreve à criação divina do firmamento, da terra, dos 
mares, dos animais, das plantas e, finalmente, do homem e da 
mulher, dizendo Deus às suas criaturas: ‘Crescei e multiplicai-vos, 
e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e 
sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem 
sobre a terra’. [...](Gen.,1, 28-29). 

 
O despertar de uma nova era da evolução humana carece 

em acender na consciência do homem princípios focados na razão e no equilíbrio, 

das inter-relações com a natureza, como condição existencial primária, haja vista 

que a finitude dos bens ambientais levaria o planeta ao colapso e ao perecimento 

da vida em todas as suas formas.  

A razão, condição essencialmente humana, tem na visão de 

Capra171, determinado grau de paridade com outros animais, enfatizando que “A 

razão, mesmo em suas formas mais abstratas, não transcende a nossa natureza 

animal, mas faz uso dela[...]. Assim, a razão não é uma essência que nos separa 

dos outros animais; antes, coloca-nos no mesmo nível deles”. 

                                            
170 FIGUEIREDO, Guilherme  José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. 3.ed.rev., 
atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008. p.55. 
 
171CAPRA, Fritjof. As Conexões Ocultas. 11ed. São Paulo:  Editora Cultrix, ano 2002. p.79. 
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Numa perspectiva ambiental, poderíamos entender que a 

razão humana se concentra de maneira imediatista, sem se voltar para as futuras 

gerações, e neste sentido Nietzsche172 pondera que a racionalidade humana, não 

é muito racional, enfatizando 
 
 
Que o mundo não é o substrato de uma razão eterna, pode-se 
prová-lo definitivamente pelo fato de que essa porção do mundo 
que conhecemos – quero dizer nossa razão humana – não é muito 
racional. E se ela não for, em todo o tempo e completamente, 
sábia e racional, o resto do mundo não o será tampouco; o 
raciocínio a minori ad majus, a parte ad totum (do menor para o 
maior, da parte para o todo) é aqui aplicável e com força decisiva. 

As transformações negativas ou positivas, ocorridas no 

contexto do ambiente onde vivemos, passam inicialmente por uma mudança 

volitiva interna, no comportamento de cada ser humano. Esta mudança de atitude, 

consubstancia-se na ideia de uma vontade transformadora, que para Hegel173  

A vontade livre em si e para si, tal como é em seu conceito 
abstrato, está na determinidade da imediatidade. Segundo essa, a 
vontade é sua própria efetividade negativa em relação à realidade, 
efetividade que apenas está em relação, abstratamente, consigo 
mesma - vontade dentro de si singular de um sujeito.  
 

As ações humanas contemporâneas devem refletir vontades 

que ultrapassem as individualidades e se sobreponham ao conformismo e apatia 

ambiental que vive a humanidade, buscando uma compreensão metafísica da 

existência humana.  

 

Neste sentido Guatari174 revela que “A ecosofia da mente 

por sua vez, será levada a reinventar a relação do sujeito com o corpo, com o 

fantasma, com o tempo que passa, com os ‘mistérios’ da vida e da morte”.  

                                            
172NIETZCHE, Friedrich Wilhelm. O Viajante e sua Sombra. São Paulo: Editora Escala, 2007. p. 
17. 
173HEGEL.Georg Wilhelm Friedrich. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, ou, Direito 
Natural e ciência do estado em compêndio; tradução Paulo Meneses...[et al.]. - São Leopoldo, 
RS : Ed. UNISINOS, 2010.p.79. 
 
174 GUATARI, Félix. As  Três Ecologias. 17 ed. – Campinas : editora Papirus, 2006. p.16. 
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Neste viés transcendental, convém refletirmos sobre esta 

inter-relação do homem com o meio ambiente, principalmente nas suas 

percepções, quanto à degradação dos bens essenciais à vida e à existência 

planetária, que se dá ao seu redor e sequer se dá conta da magnitude e da 

importância de sua participação enquanto ser vivente.   

 

Nietzshe175 por sua vez pondera que 
 

Quando olhamos em torno de nós, nos deparamos sem cessar 
com homens que, durante toda a sua vida, comeram ovos, sem 
notar que os mais alongados são os mais deliciosos, que não 
sabem que uma tempestade faz bem aos intestinos, que os 
perfumes são mais intensos num ar frio e claro, que nosso sentido 
do paladar não é o mesmo em todos os pratos apetitosos para a 
boca, que toda refeição em que proferimos ou escutamos belos 
discursos causa dano ao estômago. É inútil não ficarmos 
satisfeitos com esses exemplos de falta de espírito de 
observação: cumpre confessar realmente que as coisas mais 
próximas são malvistas pela maioria das pessoas e raramente 
analisadas. 

 

Deverá existir em cada ser humano uma responsabilidade 

intrínseca, com a preservação do meio em que vive, pois nele, está descrita a 

gênese de sua criação ou de sua evolução.  

Porém, o que se percebe no tecido social, é uma total 

desconsideração, para com os bens ambientais, pois sempre houve a ideia de 

abundância, levando o homem a acumular avarentamente as riquezas, utilizando-

se mais do que o necessário, para uma vida confortável.  

Nesta perspectiva Aristóteles176, aduz que 

 
O homem pródigo, então transforma-se naquilo que acabamos de 
descrever se não lhe é imposta nenhuma disciplina, mas se for 
tratado com cuidado chegará ao meio-termo, que é a disposição 

                                            
175 NIETZCHE, Friedrich Wilhelm. O Viajante e sua Sombra. São Paulo: Editora Escala, 2007. p. 
18 e 19. 
 
176 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Editora Martin Claret. São Paulo, 2003.p.85. 
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correta. Ao contrário, a avareza é ao mesmo tempo incurável (pois 
considera-se que a idade e as diversas manifestações da 
decrepitude tornam os homens avarentos) e mais inerente à 
natureza humana do que a prodigalidade, pois a maioria dos 
homens gosta mais de ganhar dinheiro do que de dá-lo, e este 
vício é também muito difundido e se apresenta sob diversas 
formas, visto que parece haver muitas espécies de avareza.  
 

 

Não obstante, há de se forjar com a mais dura têmpera, o 

ideário coletivo de que se possa reverter o estado calamitoso que se encontra o 

planeta e os seus viventes, partindo da concepção de Hegel177, que a vontade é o 

signo da transformação do arbítrio  

 
Como na propriedade, a minha vontade enquanto pessoal, por 
isso enquanto vontade do [indivíduo] singular, torna-se objetiva 
para mim, ela recebe, assim, o caráter de propriedade privada, e a  
propriedade comunitária, que, segundo sua natureza, pode ser 
possuída separadamente, recebe a determinação de um 
comunidade em si dissolúvel, em que deixar minha quota-parte é 
por si coisa do arbítrio.  

A transformação do comportamento humano, num Estado 

Democrático de Direito, indubitavelmente requer o emprego de aportes 

financeiros significativos na formação da Sociedade, sendo a educação o fator 

crucial para a motivação deste novo comportamento social, voltado para uma 

relação sustentada na perspectiva de razoabilidade e equidade.   

Neste sentido Aristóteles178 assevera que “Ninguém pode 

pôr em dúvida que a atenção do legislador dever estar centrada, acima de tudo, 

na educação da juventude; negligenciar a educação é promover grandes danos à 

constituição”.  

E, prossegue lecionando que  

[...] para o exercício de qualquer faculdade ou o domínio de uma 
arte qualquer, um treinamento prévio e uma etapa de adaptação 

                                            
177HEGEL.Georg Wilhelm Friedrich. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, ou, Direito 
Natural e ciência do estado em compêndio; tradução Paulo Meneses...[et al.]. - São Leopoldo, 
RS : Ed. UNISINOS, 2010.p.86.  
 
178 ARISTÓTELES. Política. Editora Martin Claret. São Paulo, 2009.p.267. 
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são necessários; é claramente o que se dá com a prática das 
virtudes . E já que a cidade inteira compartilha dos mesmos fins, é 
evidente que a educação deveria ser a mesma para todos, e que 
deveria ser pública e não privada – ou seja, não deve ser como 
atualmente, quando cada cidadão educa separadamente os seus 
filhos, dando-lhes a instrução que julga ser a mais apropriada; a  
preparação para aquilo que é comum a todos os cidadãos deveria 
ser igual para todos.179 

 

No mesmo contexto devemos preconizar que o Estado 

enquanto ente providencial deve fomentar através da educação e de práticas 

salutares, a preservação e a conservação dos bens ambientais, e não apenas ser 

o algoz, colocando sobre a população a espada de Dâmocles180, num contínuo 

ameaçar estatal.    

 

Para transformar a Sociedade é preciso investir na educação 

das pessoas, pois desde a antiguidade, principalmente em civilizações 

culturalmente mais adiantadas, tornou-se algo a ser perseguido incessantemente, 

uma vez que, já se vislumbrava que o Estado não tinha o especial zelo pelos 

jovens e sua formação. Neste sentido More181 enfatiza que  
 
abandonais os jovens, desde a tenra idade, a uma educação 
ociosa e a um contágio progressivo com o vício; quando chegam a  
idade adulta, daí-lhes severos castigos, em nome do Senhor, 
pelos mesmos crimes que impunemente cometem desde a 
infância. Que fazeis deles senão ladrões, para em seguida os 
enforcardes? 
 
A educação enquanto política de Estado, insculpida no texto 

constitucional, é fator preponderante para a mudança de comportamento acerca 

de diversos aspectos. A preservação ambiental decorre da difusão de ideias e de 

comportamentos voltados nesta direção. 

 

                                            
179 ARISTÓTELES. Política. Editora Martin Claret. São Paulo, 2009.p.267. 

180A espada de Dâmocles é assim uma alusão, frequentemente usada, para representar a 
insegurança daqueles com grande poder que podem perdê-lo de repente devido a qualquer 
contingência ou sentimento de danação iminente. Disponível em: http://www.novaera-
alvorecer.net/a_espada_de_damocles.htm. acesso em 31 jul 2011. 

181 MORE, Thomas. A Utopia. Editora Martin Claret. São Paulo, 2007 p.32. 
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2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

Para a compreensão do tema é preciso demonstrar a 

origem da expressão meio ambiente e posteriormente conceituá-la, haja vista, 

não haver na doutrina dominante um posicionamento unívoco sobre o tema.  

 

Segundo Milaré182 “A expressão ‘meio ambiente’ (milieu 

ambiant) foi, ao que parece, utilizada pela primeira vez, pelo naturalista francês 

Geoffroy de Sant-Hilaire na obra Études progressives d’um naturaliste, de 1835, 

tendo sido perfilhada por Augusto Comte em seu Curso de filosofia positiva”.  

 

E Milaré183 prossegue em seu raciocínio, lecionando que 

“Não há acordo entre os especialistas sobre o que seja meio ambiente. Trata-se 

de uma noção ‘camaleão’, que exprime, queiramos ou não, as paixões, as 

expectativas e as incompreensões daqueles que dele cuidam”. 

 

Apesar das discordâncias, se faz necessário dar sentido a 

expressão meio ambiente, pois é preciso estabelecer um acordo semântico, a fim 

de proporcionar a compreensão do tema.  

 

Sobre o acordo semântico Pasold184 assevera que “[...]uma 

comunicação será tanto mais eficiente e eficaz para os nela envolvidos, quanto 

estas pessoas partilharem entre si os significados para as palavras e expressões 

que estão escrevendo ou falando[...]”.  

 

                                            
182 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 5 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 109. 
 
183 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 5 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 109 e 
110. 
 
184 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática - 11 ed. - 
Florianópolis : Conceito Editorial; Millennium Editora, 2008. p.23. 
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Buscando elucidar o sentido do termo meio ambiente 

Sirvinskas185 assevera que “No entanto, o termo ‘meio ambiente’ é criticado pela 

doutrina, pois meio é aquilo que está no centro de alguma coisa. Ambiente indica 

o lugar ou a área onde habitam seres vivos”.  

 

Assim, na palavra ambiente está também inserido o 

conceito de meio. Sirvinskas186 prossegue informando que “Cuida-se de um vício 

de linguagem conhecido por pleonasmo, consistente na repetição de palavras ou 

de idéias com o mesmo sentido simplesmente para dar ênfase”.  

 

E arremata dizendo que “Assim, o meio ambiente é o lugar 

onde habitam os seres vivos”187. Silva188, por sua vez, perfilha-se a este 

pensamento e discorre sobre o tema, informado que  

 
A palavra ‘ambiente’ indica a esfera, o círculo, o âmbito que nos 
cerca, em vivemos. Em certo sentido, portanto, nela já se contém 
o sentido da palavra ‘meio’. Por isso, até se pode reconhecer que 
na expressão ‘meio ambiente’ se denota certa redundância[...]. 
 

O aspecto conceitual das expressões é de suma 

importância para todas as áreas do conhecimento, e para a Ciência Jurídica não 

poderia ser diferente, haja vista que a dogmática jurídica, em certos momentos, 

exige a conceituação legal de determinadas expressões.  

 

Sendo assim a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu expressamente 

                                            
185 SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. - São Paulo : Saraiva, 
2008. p.20. 
 
186 SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. - São Paulo : Saraiva, 
2008. p.20. 
 
187 SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. - São Paulo : Saraiva, 
2008. p.20. 
 
188 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. São Paulo :  Malheiros 
Editores, 2007. p. 19 
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em seu art.3º, inciso I, o conceito legal189, sendo “meio ambiente, o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

 

No intuito de consolidar o vocábulo meio ambiente, como 

expressão que espelha a compreensão de tudo aquilo que nos cerca, 

Sirvinskas190, discorre que “A expressão ‘meio ambiente’ já está consagrada na 

Constituição Federal, na legislação infraconstitucional, na doutrina, na 

jurisprudência e na consciência da população”. 

 

A CRFB/88, no art.225,caput191, revela que “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 a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

Ao comentar este dispositivo constitucional, Machado192 

ressalta que “o direito ao meio ambiente equilibrado é de cada um, como pessoa 

humana, independentemente de sua nacionalidade, raça, sexo, idade, estado de 

saúde, profissão, renda ou residência”. 

 

Machado193 prossegue afirmando que “[...]o direito ao meio 

ambiente entra na categoria de interesse difuso, não se esgotando numa só 

pessoa, mas se espraiando para uma coletividade indeterminada”.   

                                            
189 BRASIL. Coletânea de Legislação Ambiental, Constituição Federal / organização Odete 
Medauar. – 8. ed. ver., ampl. e atual. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009.p.844. 
 
190 SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. - São Paulo : Saraiva, 
2008. p.21. 
 
191 BRASIL. Vade Mecum RT – 4.ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2009.p.79 e 80. 
 
192 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p. 129. 
 
193 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010.p.129. 
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Sobre os interesses difusos a Lei nº 8.078 de 11 de 

setembro de 1990, o qual institui o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 

81, parágrafo único, inciso I, conceitua que “interesse ou direitos difusos, assim 

entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, 

de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 

fato”.  

Neste sentido, Piva194 leciona que “bem ambiental é um 

valor difuso, imaterial ou material, que serve de objeto mediato a relações 

jurídicas de natureza ambiental”. 

 

2.2  PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL  
 

Não há de se olvidar que os princípios contidos na ordem 

jurídica são essenciais para a lúcida compreensão do próprio Direito e 

indispensáveis para a persecução da Justiça.  

Neste sentido Rodrigues195 leciona que “Parece ser 

desnecessário dizer da importância dos princípios para uma ciência. Pode-se 

afirmar que uma ciência só pode ser assim considerada se for informada por 

princípios fundamentais que norteiem e direcionem suas normas”. 

Na seara do Direito Ambiental, não poderia ser diferente e 

neste sentido Mirra196 afirma que “[...] se torna fundamental dedicar atenção maior 

ao estudo e à análise dos princípios do Direito Ambiental, pois [...] são os 

                                            
194 PIVA.Rui Carvalho. Bem ambiental. São Paulo : Max Limond, 2000.p.114. 
 
195 RODRIGUES. Marcelo Abelha.Processo Civil Ambiental.- São Paulo : Editora Revista dos 
Tribunais, 2008. p.23.  
 
196 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. Revista de 
Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 - abril-junho. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1996. p. 
50-66. 
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princípios que permitem compreender a autonomia do Direito Ambiental em face 

dos outros ramos do Direito”. 

E prossegue em seu raciocínio sobre o tema enfatizando  

que 

[...] São os princípios que auxiliam no entendimento e na 
identificação da unicidade e coerência existentes entre todas as 
normas jurídicas que compõe o sistema legislativo ambiental; [...] 
é dos princípios que se extraem as diretrizes básicas que 
permitem compreender a forma pela qual a proteção do meio 
ambiente é vista na sociedade; [..,] e, finalmente, sãos os 
princípios que servem de critério básico e inafastável para a exata 
inteligência e interpretação de todas as normas que compõe o 
sistema jurídico ambiental, condição indispensável para a boa 
aplicação do Direito nessa área.197 

É inarredável para a compreensão jurídico-ambiental, que se 

se demonstre a importância dos princípios para a solidificação das premissas 

ambientais, em torno da preservação para as presentes e futuras gerações. 

 

2.2.1 Princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado 
 

Ao se referir ao princípio do direito ao meio ambiente 

equilibrado, Machado198, assevera que “o direito ao meio ambiente equilibrado, do 

ponto de vista ecológico, consubstancia-se na conservação das propriedades e 

das funções naturais desse meio, de forma a permitir a ‘existência, a evolução e o 

desenvolvimento dos seres vivos’”.  

 

                                            
197 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. Revista de 
Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 - abril-junho. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1996. p. 
50-66. 
 
198 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p. 57 e 58. 
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No entanto, também se faz necessário compreender o termo 

equilíbrio, e Machado199 leciona que “O estado de equilíbrio não visa à obtenção 

de uma situação de estabilidade absoluta, em que nada se altere. É um desafio 

científico, social e político permanente aferir e decidir se as mudanças ou 

inovações são positivas ou negativas”. 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 

direito fundamental da pessoa humana, apesar de estar localizado na CRFB/88, 

fora do Título II que versa sobre os direitos e garantias fundamentais, pois por 

força do dispositivo contido no  § 2º,200 do art. 5º, da Carta Magna, não exclui 

outros direitos por ela adotados. Seguindo este raciocínio, é importante observar 

o que nos revela Silva201, preconizando que  

 

A proteção ambiental, abrangendo a preservação da 
Natureza em todos os seus elementos essenciais à vida 
humana e à manutenção do equilíbrio ecológico, visa a tutelar 
a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de 
vida, como uma forma de direito fundamental da pessoa 
humana. 
 

Milaré202, por sua vez, informa que “O reconhecimento do 

direito a um meio ambiente sadio configura-se, na verdade, como extensão do 

direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e saúde dos seres 

humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência [...]”. 

 

                                            
199 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p. 58. 
 
200 BRASIL. Coletânea de Legislação Ambiental, Constituição Federal / organização Odete 
Medauar. – 8. ed. ver., ampl. e atual. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009.p.30 “Os 
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos  tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte.” 
 
201 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed.atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.58. 
 
202 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 5 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 818. 
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O conjunto de normas que compõe o micro sistema jurídico 

ambiental é extremamente antropocêntrico, pois apesar de tutelar juridicamente 

os bens ambientais, tais como a água, o ar, a fauna, a flora e o solo, o faz em 

favor do homem, haja vista que tais elementos da natureza não são sujeitos de 

direito. Neste sentido Fiorillo203 discorre que 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado envolve para a 
pessoa humana – principal destinatário do direito constitucional -, 
sem dúvida alguma, um conjunto de condições morais, 
psicológicas, culturais e mesmo materiais que vincula uma ou 
mais pessoas, na clara explicação de HOUAISS, o que nos 
autoriza a concluir que a definição jurídica, no plano 
constitucional, de meio ambiente ecologicamente equilibrado diz 
respeito à tutela da pessoa humana, assim como de outras formas 
de organismos, como o local onde se vive. 

O equilíbrio ecológico preconizado na CRFB/88, se torna 

invariavelmente objetivo comum do Poder Público e toda a Sociedade, pois 

somente a partir da concretização desta ideia a nossa civilização será 

efetivamente solidária. 

2.2.2 Princípio do desenvolvimento sustentável 

Desenvolver de forma sustentada uma Sociedade que se 

funda nas ideias do Estado Democrático de Direito implica inicialmente, 

estabelecer parâmetros jurídicos eficientes e que tenham real efetividade no seio 

social. 

Com relação ao princípio do desenvolvimento sustentável,  

Fiorillo204 leciona que “A terminologia empregada a este princípio surgiu, 

inicialmente, na Conferência Mundial de Meio Ambiente, realizada em 1972, em 

Estocolmo e repetida nas demais conferências sobre o meio ambiente,[...]”. 

                                            
203 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios do processo ambiental. – São Paulo : Saraiva, 
2004. p. 34.  
 
204 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios do processo ambiental. – São Paulo : Saraiva, 
2004. p.82. 
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Na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento ocorrida em 1992205, a qual elaborou 27 princípios norteadores 

com o objetivo de direcionar as relações entre os seus países membros, relativos 

à seara ambiental, social e econômica, inclui a expressão desenvolvimento 

sustentável, em diversos princípios, justamente para demonstrar a preocupação 

mundial com o crescimento e ou desenvolvimento desordenado, pois é 

imprescindível harmonizar os interesses econômicos com os sociais, aliados à 

preservação dos recursos naturais. 

Sendo assim, a Rio 92 elencou no princípio 1 que “Os seres 

humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. 

Tem direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”.  

Já no princípio 4 esclarece que “Para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte 

integrante do processo de desenvolvimento, e não pode ser considerada 

isoladamente deste”.  

Trennepohl206 chama a atenção para a origem conceitual do 

tema em tela, discorrendo que 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado de 
forma sistematizada em 1987 na Assembléia Geral das Nações 
Unidas no relatório ‘our common future’ (nosso futuro comum), 
também conhecido como Relatório Brundtland por causa de Gro 
Harlen Brundtland, primeira ministra da Noruega. O relatório 
Brundtland traduziu algumas preocupações com o meio ambiente 
e apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável 
definindo-o como aquele que ‘atende às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
atenderem as suas’. 

Para Sirvinskas207 “Tal princípio procura conciliar a proteção 

do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico para a melhoria da 

                                            
205 SANTA CATARINA (Estado). Coletânea da legislação aplicável no estado de Santa 
Catarina.comp. e org. [por] Dulce Helena Westphal. – Florianópolis : FATMA, 2002. p. 22 e 23. 
 
206 TRENNEPOHL, Natasha. Manual de direito ambiental. – Niterói : Impetus, 2010. p.12. 
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qualidade de vida do homem. É a utilização racional dos recursos naturais não 

renováveis”. 

Mirra208 enfatiza que “A idéia básica, segundo se 

compreende, é a de incluir a proteção do meio ambiente, não como um aspecto 

isolado, setorial, das políticas públicas, mas como parte integrante do processo 

global de desenvolvimento dos países”.  

E prossegue neste raciocínio aduzindo que “Como 

conseqüência principal de tal orientação tem-se precisamente a de situar a defesa 

do meio ambiente no mesmo plano, em importância, de outros valores 

econômicos e sociais protegidos pela ordem jurídica”.209 

Já Silva210 se expressa alertando que a busca pelo 

desenvolvimento fundada exclusivamente na degradação dos recursos naturais, 

poderá destruir tão importante recurso, pois a 

A experiência dos povos ricos o demonstra, tanto que também 
eles buscam uma melhor qualidade de vida. ‘Porém, essa cultura 
ocidental, que hoje busca uma melhor qualidade de vida, é a 
mesma  que destruiu e ainda destrói o principal modo de obtê-la: a 
Natureza, patrimônio da Humanidade, e tudo o que pode ser 
obtido a partir dela, sem que esta seja degradada’. 

O desenvolvimento sustentável, precipuamente, objetiva o 

equilíbrio entre as relações humanas, com o meio natural, principalmente numa 

Sociedade onde a obtenção do capital, se revela imprescindível ao nosso atual 

modelo civilizacional. Conciliar interesses econômicos e sociais, aliado à 

preservação do meio ambiente se torna hoje o principal objetivo das nações. 

                                                                                                                                    
207 SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Manual de direito ambiental. 9.ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo : 
Saraiva, 2011. p.104. 
 
208 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do Direito Ambiental. Revista de 
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209 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do Direito Ambiental. Revista de 
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2.2.3 Princípio da prevenção 

O princípio da prevenção constitui-se num dos mais 

importante princípios de direito ambiental, pois o escopo do conjunto normativo 

ambiental é a prevenção dos danos e desta forma observa Machado211 que  

‘Previnir’ em Português, prévinir em Francês, previnir em 
Espanhol, prevenire em Italiano e to prevent em Inglês – todos 
têm a mesma raiz latina, praevenire, e têm a mesma significação: 
agir antecipadamente. Contudo, para que haja ação é preciso que 
se forme o conhecimento do que prevenir. 

Já Fiorilllo212 argumenta em prol deste princípio, pois 

segundo sua visão, os danos ambientais são irreversíveis e irreparáveis, portanto 

há que se agir com relação ao meio ambiente, preventivamente. Neste sentido 

leciona que 

De fato, a prevenção é preceito fundamental, uma vez que os 
danos ambientais, na maioria das vezes, são irreversíveis e 
irreparáveis. Para tanto, basta pensar: como recuperar uma 
espécie extinta? Como erradicar os efeitos de Chernobyl? Ou, de 
que forma restituir uma floresta milenar que fora devastada e 
abrigava milhares de ecossistemas diferentes, cada um com o seu 
essencial papel na natureza? 

Para Rodrigues213 “O subprincípio da prevenção constitui um 

dos mais importantes axiomas do direito ambiental. A sua importância está 

diretamente relacionada ao fato de que, se ocorrido o dano ambiental, sua 

reconstituição é praticamente impossível”. 

Já Trennepohl214 discorre que “A prevenção está ligada à 

existência de um perigo concreto na medida em que já se sabe que determinada 

atividade é perigosa e se tem consciência de que podem ocorrer danos. Assim, o 

                                            
211MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
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princípio da prevenção tem por finalidade a antecipação ao dano, visando 

eliminar, ou a menos mitigar, suas conseqüências”.  

Milaré215 explica que “Aplica-se este princípio, como se 

disse, quando o perigo é certo e quando se tem elementos seguros para afirmar 

que uma determinada atividade é efetivamente perigosa”.  

Visando esclarecer este pensamento Milaré216 aborda a 

temática exemplificando, da seguinte maneira: 

Tome-se o caso, por exemplo, de indústria geradora de materiais 
particulados que pretenda instalar-se em zona industrial já 
saturada, cujo projeto tenha exatamente o condão de 
comprometer a capacidade de suporte da área. À evidência, em 
razão dos riscos ou impactos já de antemão conhecidos, outra 
não pode ser a postura do órgão de gestão ambiental que a não 
de – em obediência ao princípio da prevenção – negar a 
pretendida licença. 

Cabe ao poder público controlar as atividades 

potencialmente poluidoras, a fim de prevenir os danos ambientais, pois após a 

sua ocorrência a recuperação é sempre muito complexa.  

Neste sentido Mirra217 pondera que “[...] uma vez 

consumada uma degradação ao meio ambiente, a sua reparação é sempre 

incerta e, quando possível, excessivamente custosa. Daí a necessidade de 

atuação preventiva para que se consiga evitar os danos ambientais”. 

2.2.4 Princípio da precaução 

Inicialmente cabe salientar que o princípio da precaução não 

se confunde com o da prevenção, pois segundo Rodrigues218 a “Precaução não é 

                                            
215 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
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a mesma coisa que a prevenção, atrelando-se a algo anterior à prevenção. 

Prevenimo-nos contra o dano que conhecemos. Precavemo-nos contra o risco 

desconhecido. É neste sentido que se situa o princípio da precaução”. 

Este princípio não se trata de uma inovação, tal 

disciplinamento já está contido no Direito Alemão deste os anos 70, pois não 

basta eliminar a poluição já existente é preciso precaver-se dos danos futuros, 

pois segundo Machado219 

O princípio da precaução (vorsorgeprinzip) está presente no 
Direito alemão desde os anos 70, ao lado do princípio da 
cooperação e do poluidor-pagador. Eckard Rehbinder acentua que 
‘a Política Ambiental não se limita à eliminação ou redução da 
poluição já existente ou iminente (proteção contra o perigo), mas 
faz com que a poluição seja combatida desde o início (proteção 
contra o simples risco) e que o recurso natural seja desfrutado 
sobre a base de um rendimento duradouro. 

Porém este princípio adquiriu visibilidade global a partir da 

conferência internacional sobre meio ambiente e desenvolvimento ocorrida em 

1992 no Rio de Janeiro-Br, conhecida como RIO-92 ou ECO-92.  

Sobre este tema Trennepohl220 relata que “Na Declaração do 

Rio, assinada durante a ECO-92, constam 27 princípios que visam nortear as 

ações humanas no planeta e devem ser seguidos pelos Estados para uma 

proteção global do meio ambiente”.  

O princípio 15 elaborado nesta Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento221, versa textualmente que  

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 
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irreversíveis, a ausência de certeza absoluta não será utilizada 
como razão para o adiamento de medidas economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

Para a aplicação do princípio da precaução, parte-se da 

ideia que o dano ambiental futuro é incerto, ou seja, a ciência ainda não dispõe de 

respostas concretas acerca de uma determinada atividade, há assim uma 

incerteza científica. Sendo assim Trennepohl222 leciona que 

Aqui o risco de dano ainda é abstrato, nâo se tendo certeza se 
determinada atividade pode realmente causar um dano ambiental 
e qual a sua magnitude. No entanto, essa falta de certeza 
científica não pode ser usada para justificar a não adoção de 
medidas voltadas para evitar um potencial dano. 

Adotar medidas de precaução impõe-se pela impossibilidade 

científica de se ter certeza sobre determinada atividade, como por exemplo, a 

instalação de antenas ou estações de transmissão de ondas da telefonia celular, 

em aglomerados urbanos, tidas como causadora de uma série de doenças aos 

seres humanos, porém ainda sem certeza científica. Sob esta ótica Milaré223 

aponta que  

A invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser 
tomada quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva 
ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o 
ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção 
vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis 
com o  nível de proteção escolhido. 

Os danos ambientais por vezes são irreversíveis, 

provocando um passivo ambiental que necessariamente será partilhado por 

todos. Ao se invocar o princípio da precaução objetiva-se também, além da 

preservação ambiental, estimular outros âmbitos da ciência, a fim de que encontre 

respostas razoáveis as indagações sobre a temática ambiental. 

                                            
222TRENNEPOHL.Natasha. Manual de direito ambiental. – Niterói : Impetus, 2010. p.13.    
 
223MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 824  
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2.2.5 Princípio do poluidor-pagador 

A Sociedade brasileira, a exemplo de outras Sociedades 

ocidentais, opera à vários séculos o sistema capitalista, onde a relação com o 

capital financeiro tem efetiva prevalência.  

Na seara ambiental, o viés econômico não é descartado, 

porém não é admissível que prevaleça, sobre o aspecto social e a preservação 

dos recursos naturais, pois se assim o fosse, bastaria pagar pelos danos 

ambientais e o problema estaria resolvido.  

Ao tratar do princípio do poluidor-pagador Fiorillo224 chama 

atenção para este aspecto informando que 

Este princípio reclama atenção. Não traz como indicativo ‘pagar 
para poder poluir’, ‘poluir mediante pagamento’ ou ‘pagar para 
evitar a contaminação’. Não se pode buscar através dele formas 
de contornar a reparação do dano, estabelecendo-se uma 
liceidade para o ato poluidor, como se alguém pudesse afirmar: 
‘poluo mas pago’.  

E continua discorrendo sobre o tema informando que 

“Podemos identificar no princípio do poluidor-pagador duas órbitas de alcance: a) 

busca evitar ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo); e b) ocorrido o 

dano, visa a sua reparação (caráter repressivo)”. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 225, a Rio 92, elenca em seu princípio 13, o princípio do poluidor-

pagador, in verbis:  

Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à 
responsabilidade e à indenização das vítimas de poluição e de 
outros danos ambientais. Os Estados irão também cooperar, de 
maneira expedita e mais determinada, no desenvolvimento do 
direito internacional no que se refere à responsabilidade e à 
indenização por efeitos adversos dos danos ambientais causados, 

                                            
224 FIORILLO.Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12 ed. Ver.,atual. e 
ampl. – São Paulo : Saraiva. p.92.  
 
225 BRASIL. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. – 
3.ed. – Brasilia : Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2000. p. 596. 



 86

em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua 
jurisdição ou sob seu controle. 

A fim de exercer o controle sobre atividades consideradas 

potencialmente poluidoras, o Estado, através do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA, e dos órgãos que o compõe, bem como o Poder Judiciário, 

exigem na forma da lei o pagamento pelos danos ambientais causados. Neste 

enfoque Machado226 alerta que 

Temos que diferenciar dois momentos da aplicação do princípio 
‘poluidor-pagador’ ou ‘predador-pagador’: um momento é o da 
fixação das tarifas ou preços e/ou da exigência de investimento na 
prevenção do uso do recurso natural, e outro momento é o da 
responsabilização residual ou integral do poluidor.  

E avança em seu raciocínio enfatizando que “O custo a ser 

imputado ao poluidor não está exclusivamente vinculado à imediata reparação do 

dano. O verdadeiro custo está numa atuação preventiva.’ O pagamento efetuado 

pelo poluidor ou pelo predador não lhes confere qualquer direito a poluir”.227 

Trennepohl228, por sua vez, aduz que  

Trata-se, na verdade, da tentativa de impor ao poluidor a 
obrigação de recuperar e/ou indenizar o dano causado.[...].Busca-
se compensar a degradação (chamada por alguns doutrinadores 
de ‘externalidades negativas’) haja vista o dano ser coletivo e o 
lucro recebido pelo produtor privado.  

A tendência global das atividades econômicas se concentra 

na centralização dos lucros e na socialização dos prejuízos ambientais. Sendo 

assim, Trennepohl229 arremata seu juízo acerca deste princípio, argumentando 

que 

                                            
226 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p.68. 
 
227 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p.68. 
 
228 TRENNEPOHL. Terence Dorneles. Manual de direito ambiental. – 5 ed.-São Paulo : Saraiva, 
2010. p.57 
 
229 TRENNEPOHL. Terence Dorneles. Manual de direito ambiental. – 5 ed.-São Paulo : Saraiva, 
2010. p.57 
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É uma forma de compensar essa capitalização do lucro e a 
socialização do dano. [...] O fundamento do princípio, portanto, é 
afastar o ônus do custo econômico de toda a coletividade e 
repassá-lo ao particular que, de alguma forma, retira proveito do 
dano e das implicações que o meio ambiente sofrerá com o seu 
empreendimento. 

Aquele que provoca danos ao meio ambiente, 

necessariamente tem a obrigação de legal de repará-lo, não sendo possível que a 

coletividade, além de sofrer o dano ainda tenha que arcar com os custos de sua 

recuperação, cabendo assim ao poluidor o dever de pagar pelos danos 

ambientais causados.  

2.2.6 Princípio do usuário-pagador 

Este princípio tem como escopo, observar a capacidade de 

suporte financeiro do utilizador dos recursos naturais, haja vista que se trata de 

um bem difuso. Para Machado230 “Em matéria de proteção do meio ambiente, o 

princípio usuário-pagador significa que o utilizador do recurso deve suportar o 

conjunto dos custos destinados a tornar possível a utilização do recurso e os 

custos advindos de sua própria utilização”.  

Sendo um bem difuso, os recursos naturais pertencem 

holisticamente a toda a Sociedade, e portanto, aquele que utilizá-los deve 

necessariamente partilhar destes custos, a fim de que não onere nem o Poder 

Público sem a Sociedade. Neste viés Machado231, aduz que 

Este princípio tem por objetivo fazer com que estes custos não 
sejam suportados nem pelos Poderes Públicos, nem por terceiros, 
mas pelo utilizador. De outro lado, o princípio não justifica a 
imposição de taxas que tenham por efeito aumentar o preço do 
recurso ao ponto de ultrapassar seu custo real, após levarem-se 
em conta as externalidades e a raridade. 

                                                                                                                                    
 
230MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p.66 e 67.  
 
231 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p.66 e 67.  
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Na acepção de Trennepohl232 este princípio é complementar 

ao princípio do poluidor-pagador, diferenciando-se deste, pois o usuário paga ao 

Estado para utilizar um determinado bem natural, enfatizando que 

Apesar do princípio do usuário-pagador ser complementar ao 
princípio do poluidor-pagador, a diferença está, segundo Milaré, 
no fato do princípio do usuário-pagador atingir, como o próprio 
nome indica, o usuário/consumidor, na medida em que ele paga 
‘por um direito que lhe é outorgado pelo Poder Público 
competente, como decorrência de um ato administrativo legal’, 
não tendo conotação penal. 

 

Para Machado233“O uso gratuito dos recursos naturais tem 

representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não 

usa o recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada”. 

2.2.7 Princípio da solidariedade intergeracional 

O homem desde a sua existência mais remota, busca 

incessantemente, construir e consolidar valores que sirvam de alicerces sociais. 

Dentre estes valores, há que se destacar a solidariedade, a qual está contida na 

Carta Constitucional, no art. 3º,I234, e constitui um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, construir um sociedade livre, justa e solidária. 

 

Acerca deste pilar social Abreu235 leciona que “A 

solidariedade é um dos valores mais importantes na sociedade contemporânea e 

representa, em nível civilizatório, a concretização do ideal revolucionário da 

fraternidade universal”.  

                                            
232 TRENNEPOHL, Natasha. Manual de direito ambiental. – Niterói : Impetus, 2010.p.15. 
233MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p.67. 
 
234 BRASIL. Coletânea de Legislação Ambiental, Constituição Federal / organização Odete 
Medauar. – 8. ed. ver., ampl. e atual. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009.p.21. 
art.3º, I - construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
235 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: O processo jurisdicional como um locus 
da democracia participativa e da cidadania inclusiva no estado democrático de direito - 
Vol.3.São Paulo: Conceito Editorial, 2011.p. 251.  
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E prossegue neste raciocínio, preconizando que “A 

solidariedade, quando positivada, reveste-se da forma de princípio. Assim, além 

de valor, a solidariedade tem caráter jurídico e se irradia em todas as áreas do 

direito”.236 

 
A solidariedade intergeracional, se funda 

constitucionalmente no art. 225237, caput, in fine, onde expressamente impõe ao 

Poder Público e a coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente 

para as presentes e futuras gerações.  

 

Extraí-se deste comando constitucional que o Direito 

Ambiental, visa tutelar direitos fundamentais às pessoas que ainda não nasceram, 

ou seja, as gerações futuras, estendendo-se assim, para além das fronteiras do 

Direito Civil,  haja vista que o art 2º,238 da Lei 10.406/02, que institui o Código Civil 

Brasileiro, garante os direitos do nascituro desde a concepção, sendo que, após o 

nascimento com vida, passará a exercê-los. 

 

Neste diapasão, Trennepohl239, ao tratar do princípio do 

direito humano fundamental, assevera que “[...]a evolução da positivação da 

proteção ao meio ambiente tornou-se um imperativo fundamental de 

sobrevivência e de solidariedade”.  

 
                                            
236ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: O processo jurisdicional como um locus 
da democracia participativa e da cidadania inclusiva no estado democrático de direito - 
Vol.3.São Paulo: Conceito Editorial, 2011.p. 252. 
 
237BRASIL. Coletânea de Legislação Ambiental, Constituição Federal / organização Odete 
Medauar. – 8. ed. ver., ampl. e atual. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009.p.139 - 
art.225, caput “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 a 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 
 
238 BRASIL. Vade Mecum RT – 4.ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2009.p.167. “Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a 
lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” 
 
239 TRENNEPOHL, Terence Dorneles. Manual de Direito Ambiental.5.ed. São Paulo : Saraiva, 
2010. p.50. 



 90

Atualmente é obrigatório preservar o meio ambiente, para 

as presentes e futuras gerações. Neste sentido, Silva240 leciona que “o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence a todos, incluindo aí as 

gerações presentes e as futuras, sejam brasileiros ou estrangeiros”. 

 

Mirra241, por sua vez, ao comentar sobre o princípio da 

garantia do desenvolvimento econômico e social ecologicamente sustentado, 

aduz que, “A opção fundamental da sociedade foi pela preservação do meio 

ambiente desde logo, tendo em vista também as necessidades das gerações 

futuras. E essa opção dever ser respeitada”.  

 

A humanidade precisa evoluir e criar condições de vida 

equilibradas e dignas, a fim de proporcionar para as gerações presentes e futuras, 

perspectivas concretas para uma existência fundada no equilíbrio ambiental, uma 

vez que, a atual realidade não nos é satisfatória. A visão de D’lsep242 sobre o 

tema, indica que 
Assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado é, 
inexoravelmente, promover a sadia qualidade de vida. Entretanto, 
dentro da nossa atual concepção de qualidade de vida, está 
englobando o bem-estar econômico, pois a sociedade em que 
vivemos hoje é tipicamente uma sociedade de consumo. Isso nos 
permite afirmar que, aos olhos desta sociedade, a poluição maior 
é a pobreza. 
 

Esta evolução, necessariamente, passa por uma 

reavaliação jurídica dos nossos modos de produção e consumo. Neste sentido 

Figueiredo243, leciona que  

                                            
240SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed.atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.50.  
 
241MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. Revista de 
Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 - abril-junho. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1996. p.59 
 
242 D’LSEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito Ambiental Econômico e a ISO 14000 : análise 
jurídica do modelo de Direito Ambiental e certificação ISO 14001. São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2004.p. 35.   
 
243 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental. 3.ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008. p.55. 
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[...]não é somente a busca de um patamar digno de qualidade de 
vida que o Direito Ambiental pretende.Procura ele formas 
juridicamente viáveis de refreamento de modelos de produção e 
consumo incompatíveis com a manutenção das condições 
ambientais necessárias para a vida no planeta[...]. 
 

Não basta que nossas relações, sejam elas sociais, 

econômicas ou políticas sejam regidas por um Estado de Direito, mas sim que 

seja instituído um verdadeiro Estado de Direito Ambiental, onde todas as relações 

de nossa Sociedade se fundem nestes preceitos, tendo o viés ambiental como 

escopo. Neste sentido Leite244, argumenta que  

 
[...]”a concretização do Estado de Direito Ambiental converge 
obrigatoriamente para mudanças radicais nas estruturas 
existentes da sociedade organizada. E não há como negar que a 
conscientização global da crise ambiental exige uma cidadania 
participativa, que compreende uma ação conjunta do Estado e da 
coletividade na proteção ambiental. Não se pode adotar uma visão 
individualista sobre a proteção ambiental, sem solidariedade e 
desprovida de responsabilidades difusas globais”.  
 
Tutelar o relacionamento social solidário é uma pretensão 

constitucional evidenciada tanto no rol dos objetivos fundamentais da República, 

quanto nos preceitos que tutelam o meio ambiente como direito fundamental da 

pessoa humana.  

 

A solidariedade enquanto signo do Estado Democrático de 

Direito, deve ter o condão de ser o elo sinérgico das interrelações entre o Estado 

e a Sociedade, almejando assim o bem comum e paz social. 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

O meio ambiente, visto numa perspectiva holística é o 

conjunto dos seres bióticos e abióticos que compõem a natureza numa dimensão 

planetária, bem como os bens de valor cultural e os bens artificiais, os quais 

formam um conjunto indivisível e indisponível, considerados bens ambientais.  

                                            
244LEITE, José Rubens Morato. DANO AMBIENTAL: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial.2.ed.rev.atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.p.33. 
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No sentir de Milaré245, concernente aos bens ambientais, 

leciona que“[...] tendo em vista a sua natureza de bem difuso, podemos entender 

que o patrimônio ambiental é, enquanto tal, intangível por natureza, consistindo 

mais em uma categoria abstrata[...]”. 

 

No entanto, pela magnitude e complexidade do tema, seria 

impossível esmiuçá-lo juridicamente com a devida acuidade, se não pudéssemos 

classificá-lo ou conforme leciona Silva246 “[...] substituímos a expressão ‘classes 

de meio ambiente’ por ‘aspectos do meio ambiente’, mais apropriada para denotar 

diferenciações ou particularidades dentro de uma situação unitária”. 

 

Capra247 por sua vez, justifica esta necessidade, 

preconizando que “Na qualidade de seres humanos, nós não só classificamos as 

variáveis das nossas experiências como também usamos conceitos abstratos 

para classificar as categorias e raciocinar sobre elas”. 

 

Neste sentido a ciência jurídica através de seus 

doutrinadores, elaborou de forma majoritária, a classificação relativa ao meio 

ambiente, como natural, cultural, artificial e do trabalho, das quais trataremos a 

seguir. 

 

2.3.1 Meio ambiente natural 

Desde a formação do planeta Terra, os elementos naturais 

estão em constantes transformações e adaptações, haja vista a sua 

                                            
245 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.208. 
 
246 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.21, nota de rodapé 4. 
 
247 CAPRA, Fritjof, As conexões ocultas. 11ª Ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2002.p.76. 
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dinamicidade. Neste diapasão, Milaré248 trata academicamente a evolução 

planetária, em três tempos, e assim o classifica, aduzindo que  

 
Com a reconstituição dos fatos, ocorridos há milhões de anos até 
nossos dias, podemos falar de tempos geológicos (a terra em 
formação), tempos biológicos (a evolução da vida anterior ao 
homem) e tempos históricos (a evolução da espécie humana e 
sua interferência transformadora no Planeta). 
 
Os elementos naturais são vitais para o equilíbrio dos 

ecossistemas e consequentemente para a manutenção da vida, esta 

compreendida, em todas as suas formas, sendo assim, Fiorillo249 discorre sobre a 

constituição do meio ambiente natural, asseverando que 

  
O meio ambiente natural ou físico é constituído pela atmosfera, 
pelos elementos da biosfera, pelas águas (inclusive o mar 
territorial), pelo solo, pelo subsolo (inclusive recursos minerais), 
pela fauna e flora. Concentra-se o fenômeno da homeostase, 
consistente no equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e meio em 
que vivem. 

 
Silva250 a seu turno, observa que o meio ambiente natural 

constitui-se pela “[...] interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a 

correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o ambiente 

físico que ocupam”. 

 

No intuito de melhor compreendermos os elementos que 

compõe o meio ambiente natural, e suas inter-relações, se faz necessário tratar 

de cada elemento de forma particularizada, a fim de que se estabeleça a macro 

compreensão sobre os recursos naturais. 

 

                                            
248 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 5 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 54. 
 
249 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10.ed. ver., atual. e 
ampl. - São Paulo : Saraiva, 2009. p.20. 
 
250 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.21. 
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2.3.1.1 Água 
A água constitui-se num bem ambiental natural essencial 

para todas as formas de vida no planeta, uma vez que, todos os seres vivos tem 

em sua composição química este elemento.  

 

O homem moderno necessita cada vez mais deste recurso 

natural, haja vista que praticamente todas as atividades humanas estão 

intimamente correlacionada com a água e com o seu múltiplo uso. Acerca do uso 

múltiplo nas águas Machado251 leciona que 

 
A multiplicidade dos usos é imensa e não está enumerada na sua 
totalidade pela Lei 9.433/97. Entre os usos mencionados no texto 
legal temos: o consumo humano, a dessedentação dos animais, 
o abastecimento público, o lançamento de esgotos e demais 
resíduos líquidos ou gasosos, com o fim de sua diluição, 
transporte ou disposição final; o aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos; o transporte aquaviário. Acrescentem-se outros 
usos: irrigação, esportes ou lazer, piscicultura. 
 

Em razão desta essencialidade, e por se tratar de um bem 

de uso comum do povo, se fez necessário disciplinar legalmente o uso deste 

importante recurso natural, incluindo no nosso ordenamento jurídico a Lei 9.433 

de 08 de janeiro de 1997, a qual institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 Conforme o argumento de Trennepohl252 “A PNRH visa 

assegurar à presente e às futuras gerações a disponibilidade de água, regulando 

a utilização dos recursos hídrico para que este sejam usados de forma racional e 

integrada, fomentando o desenvolvimento sustentável”.  

 

2.3.1.2 Ar 
Este elemento natural é imprescindível para a vida no 

planeta, e portanto, a sua qualidade está diretamente ligada com a sadia 

qualidade de vida dos seres humanos, bem como das demais formas de vida.  
                                            
251 MACHADO. Paulo Affonso Leme.  Direito ambiental brasileiro. 18.ed. rev.atual., e ampl. - 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p. 464. 
 
252 TRENNEPOHL, Natascha. Manual de direito ambiental. Niterói : Impetus, 2010. p. 183. 
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No Brasil, a exemplo dos países desenvolvidos e daqueles 

em desenvolvimento, muitas atividades humanas afetam significativamente a 

atmosfera, das quais podemos mencionar, as atividades industriais, as queimadas 

de florestas e outras práticas agrícolas, gerando grande quantidade de gás 

carbônico que prejudicam a qualidade do ar.  

 

Freitas253 ao tratar do tema leciona que “Os efeitos destas 

emissões excedem, portanto, a escala local e afetam regionalmente a 

composição e propriedades físicas e químicas da atmosfera na América do Sul e 

áreas oceânicas vizinhas, com potencial impacto em escala global”. 

 

Fiorillo254 por sua vez argumenta que “A proteção da 

qualidade do ar é tomada na sua acepção mais ampla, estendendo-se essa tutela 

a toda massa que rodeia a Terra, definida pelas ciências naturais como 

atmosfera”. 

 

E prossegue em seu raciocínio, asseverando que a 

degradação da qualidade do ar, traz invariavelmente diversos prejuízos ao 

ambiente e consequentemente aos seres vivos que nele habita, observando que 

 
Quando ocorre alteração e degradação do ar, comprometendo-se, 
dessa forma, os processos fotossintéticos e a vegetação aquática 
e terrestre, estamos diante da poluição atmosférica, que contribui 
para inúmeras patologias, como por exemplo, o enfisema, a 
bronquite, a rinite alérgica e as  deficiências visuais. Para agravar 
toda essa situação, temos que a poluição atmosférica é 
transfronteiriça, de modo que os animais e o próprio vento cuidam 
de espalha-las a grandes distâncias da sua fonte. 255 

                                            
253 FREITAS,Saulo R.; LONGO, Karla M. e RODRIGUES, Luiz F. MODELAGEM NUMÉRICA DA 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ATMOSFERA E SEUS IMPACTOS NO TEMPO, CLIMA E 
QUALIDADE DO AR. Revista Brasileira de Meteorologia, v.24, n.2, 188-207, 2009. p.189. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbmet/v24n2/v24n2a08.pdf. Acesso em 20 out.2010. 
 
254 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10.ed. ver., atual. e 
ampl. - São Paulo : Saraiva, 2009. p.251. 
 
255 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10.ed. ver., atual. e 
ampl. - São Paulo : Saraiva, 2009. p.251. 
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A qualidade do ar é preponderante, para se aferir a 

qualidade de vida dos seres vivos, haja vista que o ar desprovido de poluentes é 

imprescindível à sadia qualidade de vida. Sendo assim, todas as atividades 

humanas, que resultem em resíduos atmosféricos, devem ser submetidos à 

controles ambientais, a fim de  minimizá-los e consequentemente causar menos 

danos ao ambiente. 

2.3.1.3 Fauna 
Os recursos faunísticos em seu conjunto, são de extrema 

importância ao homem e aos ecossistemas, pois além de proporcionar fonte de 

alimento desde os tempos mais remotos, é essencial ao equilíbrio ecológico em 

decorrência de suas inter-relações.  

A CRFB/88, em seu art. 225,§1º,VII256, determina que a 

proteção à fauna é uma incumbência do Poder Público e por extensão de toda a 

coletividade. 

De igual escopo a Lei 5.197/67, que dispõe sobre à proteção 

à fauna, estabelece em seu art. 1º, o conceito legal de fauna silvestre257, in verbis:  

Os animais de quaisquer espécie em qualquer fase do seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais são propriedade do Estado,sendo proibida a 
sua utilização, perseguição,  destruição, caça ou apanha. 

Neste contexto Milaré258 discorre sobre o tema, aduzindo 

que “Entende-se ordinariamente por fauna o conjunto dos animais que vivem 

numa determinada região, ambiente ou período geológico”.  

                                                                                                                                    
 
256 BRASIL. Legislação de direito ambiental. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a 
colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia 
Céspedes. 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011.p.12 e 13. 
 
257 BRASIL. Legislação de direito ambiental. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a 
colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia 
Céspedes. 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011.p.283. 
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E prossegue lecionando que “A noção vulgar também se 

refere ao conjunto dos animais que habitam o Planeta na atualidade ou que nele 

viveram em épocas anteriores”. 

Por certo que os animais não são sujeitos de direitos, 

cabendo apenas às pessoas físicas e jurídicas esta condição, porém, Castilho259 

traz à lume o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais 

proclamada na Assembleia da UNESCO em Bruxelas em 27.01.1978, 

especificamente em seu art. 2º, in verbis: 

a) Cada animal tem o direito ao respeito;b) O homem, enquanto 
espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os 
outros animais ou explorá-los, violando este direito. Ele tem o 
dever de colocar a sua consciência a serviço dos outros 
animais;c) Cada animal tem o direito à consideração, à cura e à 
proteção do homem. 
 

O respeito aos animais preconizado pela mencionada 

Declaração, visa minimizar os danos causados pelo homem ao longo de sua 

história evolutiva, pois segundo Milaré260, “Historicamente se sabe que o homem 

exerceu despotismo cruel sobre o reino animal. Os espetáculos do Coliseu 

Romano, as touradas, a ‘farra-do-boi’, as brigas de galo manifestam um senso 

lúdico perverso”.  

2.3.1.4 Flora 
O reino vegetal em sua totalidade recobre determinadas 

partes do planeta Terra, e sua função ecológica é fundamental para a 

preservação e manutenção da vida.  

                                                                                                                                    
258 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.256. 
 
259 CASTILHO, Ela Wiecko V. de; FREITAS, Vladimir Passos de(Coord.).Direito Ambiental em 
Evolução nº 2.1ªed.(ano 2000), 6ª tir.Curitiba : Juruá, 2006. p.60. 
 
260 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.257. 
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Diante desta incontroversa verdade é coerente que se 

conceitue a expressão flora para melhor compreendê-la. Neste sentido Milaré261, 

leciona que “A flora é entendida como a totalidade de espécies que compreende a 

vegetação de uma determinada região, sem qualquer expressão de importância 

individual dos elementos que a compõe”.   

No dizer de Silva262 “A flora brasileira compõe-se, assim, de 

todas as formas de vegetação úteis à terra que revestem, o que inclui as florestas, 

cerrados, caatingas, brejos e mesmo as forrageiras nativas que cobrem nossos 

campos naturais”. 

E prossegue em sua preleção enfatizando ainda que a 

“Floresta é um tipo de flora. Já foi conceituada como toda a vegetação alta e 

densa cobrindo uma área de grande extensão”. 263  

Porém, sob o aspecto conceitual, assevera que tal 

posicionamento não satisfaz a ideia de floresta, e sentencia que “Aí está a ideia 

de que floresta é um conjunto de vegetação razoavelmente densa e elevada, 

compreendendo matas e bosques, ou seja, formações de grande ou de pequena 

extensão”.264 

Sirvinskas265por sua vez, relata sobre a importância e as 

funções, preconizando que “A floresta, como sabemos, exerce várias funções de 

autorregulador da temperatura terrestre. Absorve o gás carbônico (CO2), principal 

responsável pelo efeito estufa e expele O2, purificando o ar (fotossíntese)”. 

                                            
261 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.249. 
 
262 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.161. 
 
263 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.161. 
 
264 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.161. 
 
265 SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Manual de direito ambiental. 9.ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo : 
Saraiva, 2011.p.258. 
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No atual contexto mundial contemporâneo, em razão da alta 

densidade demográfica, a pressão sobre as reservas florísticas são intensas, 

causando desastrosos danos ambientais. 

Neste sentido Milaré266 revela que “O grande fenômeno 

negativo, que vem acompanhando o crescimento demográfico da humanidade, é 

o desmatamento. Os de grande porte, ainda hoje, não constituem novidade para 

as pessoas medianamente informadas, [...]”. 

2.3.1.5 Solo 
O elemento natural solo, é por si só indissociável dos demais 

elementos naturais, por estar intimamente interconectado no processo evolutivo 

planetário com a flora, fauna, água e ar.  

Capra267 estabelece que “Segundo a hipótese Gaia, de 

James Lovelock e Lynn Margulis, a evolução dos primeiros organismos vivos 

processou-se de mãos dadas com a transformação da superfície planetária, de 

um ambiente inorgânico numa biosfera auto-reguladora”. 

Morin268 a seu turno leciona que “A história da vida sofre as 

transformações e cataclismos da crosta terrestre. Seu devir é inseparável da 

formação dos mares e dos continentes, do levantamento, da erosão dos relevos”. 

Não obstante, quando se analisa a importância do solo, sob 

a ótica de suas interrelações se faz necessário observá-lo pelo menos sob duas 

perspectivas e, neste sentido Milaré269 aduz que “Nas várias acepções, o solo 

aparece com dois sentidos principais: o de recurso natural e o de espaço social. 

Ambos os aspectos constituem objeto de intervenções antrópicas intensíssimas”.  

                                            
266 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência,  
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.251. 
 
267 CAPRA, Fritjof, As conexões ocultas. 11ª Ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2002.p.23. 
268 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria. Porto Alegre: Editora Sulina, 1995.p.52. 
 
269 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência,  
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.237. 
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Silva270 enfatiza ainda que “O solo - que, do ponto de vista 

ecológico, é constituído da camada da superfície da crosta terrestre, capaz de 

abrigar raízes de plantas – representa o substrato para a vegetação terrestre”.  

E prossegue argumentando sobre o tema discorrendo que 

“É, assim a terra vegetal, meio em que se associam a litosfera, a hidrosfera e a 

atmosfera; é, pois, meio de sustentação da vida”. 

Portanto, o solo enquanto recurso natural, imprescindível 

para a manutenção da existência da vida deve ser utilizado com equilíbrio e 

razoabilidade, visando evitar o esgotamento de suas propriedades funcionais.  

Neste diapasão Machado271 assevera que “O adequado uso 

do solo tem como uma de suas finalidades a de preservar o equilíbrio ecológico e 

visa evitar, entre outras coisas, a poluição das águas”. 

Na atual conjuntura político-social, observa-se uma intensa 

pressão sobre o solo, sobretudo na expansão das fronteiras agrícolas, com a 

derrubada de áreas florestadas, inclusive sobre solos que não tem efetivamente 

esta vocação, bem como a saga mineraria que avança desenfreadamente sobre 

os minérios que possuem valor econômico. Milaré ao tratar do tema enfatiza 

que272 

Ao uso indevido do solo correspondem as diversas formas de 
agressão. Agricultura predatória, mineração, desmatamentos e  
queimadas, emprego intensivo de  adubos químicos, certas 
formas mecanizadas de  revolvimento da terra, presença de 
defensivos agrícolas que, ante de se lançarem à poluição hídrica, 
afetam o próprio solo.  

 

                                            
270 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p. 
 
271 MACHADO. Paulo Affonso Leme.  Direito ambiental brasileiro. 18.ed. rev.atual., e ampl. - 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p.609. 
 
272 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.238. 
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E complementa seu posicionamento destacando que “A 

erosão provocada por fatores eólicos, hidráulicos ou mecânicos altera 

substancialmente as condições físicas e químicas da terra, além de contribuírem 

para a perda de milhões de toneladas/ano”. 273  

2.3.2 Meio ambiente artificial 

O homem desde os primórdios da humanidade, modifica, 

segundo suas necessidades o ambiente onde convive, e neste contexto, o faz 

artificialmente, pois diante de um processo evolutivo urbano compelido pelas 

inovações tecnológicas, se faz premente para a adequação da vida do homem 

contemporâneo. 

Sob este enfoque Fiorillo274 leciona que “O meio ambiente 

artificial é compreendido pelo espaço urbano construído, consistente no conjunto 

de edificações (chamado espaço urbano fechado), e pelos equipamentos públicos 

(espaços urbanos abertos)”. 

E complementa seu raciocínio sobre os ambientes urbanos  

discorrendo que  

 
Este aspecto do meio ambiente está diretamente relacionado ao 
conceito de cidade. Vale verificar que o vocábulo “urbano”, do 
latim urbs, urbis, significa cidade e, por extensão, seus 
habitantes. Não está empregado em contraste com o ermo 
campo ou rural, porquanto qualifica algo que se refere a espaços 
habitáveis, ‘não se opondo  a rural, conceito que nele se contém: 
possui, pois, uma natureza ligada ao conceito de território. 275 

 

                                            
273 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.238. 
 
274 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10.ed. ver., atual. e 
ampl. - São Paulo : Saraiva, 2009. p.21. 
 
275 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10.ed. ver., atual. e 
ampl. - São Paulo : Saraiva, 2009. p.21. 
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Maluf276 por sua vez, enfatiza a correlação constitucional 

prevista no art. 225 e nos arts. 182 e 183, os quais estabelecem a Política 

Urbana, visando assim o bem estar das poluções que convivem nos aglomerados 

urbanos, e estabelece que  

Na execução da Política Urbana o meio ambiente artificial recebe 
uma tutela mediata trazida pelo art. 225 da CF/88, que traduz uma 
proteção geral ao meio ambiente enquanto tutela da vida em toda 
a sua dimensão e, ao mesmo tempo, recebe uma tutela imediata 
decorrentes dos arts. 182 e 183, que consignam como objetivos 
principais a ordenação do pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos seus habitantes. 

A Política Urbana estabelecida pelos atuais preceitos 

constitucionais, trouxe um instrumento importantíssimo para a gestão dos 

ambientes urbanos, o qual se consubstancia no Plano Diretor, pois tem o condão 

de ordenar o território do município, inclusive quanto ao estabelecimento de suas 

áreas urbanas e rurais.  

Neste sentido Prestes277 chama a atenção para o aspecto 

econômico que envolve estas relações, aduzindo que 

[...] veja-se o que ocorre com área anteriormente rural que, por 
uma mudança de zoneamento, passa a ser urbana, forma usual 
de expansão urbana para crescimento das cidades. O valor 
econômico desta propriedade, que era calculado em hectares 
antes da modificação do Plano Diretor, passa a utilizar metros 
quadrados para a sua aferição. A utilização do bem, da mesma 
forma, pois haverá um regime urbanístico incidindo sobre a área, 
outorgando um direito de construir. 

O meio ambiente artificial, o qual é construído sob a ótica 

das necessidades humanas, avança cada vez mais, sobre as áreas não 

urbanizadas, haja vista o crescimento demográfico e a expansão econômica, 

provocando assim sérios riscos ao equilíbrio ambiental. 

                                            
276 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade: de acordo com o 
novo código civil de 2002 e com o Estatuto da Cidade.- 3.ed.rev.e atual.- São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.p.225. 
 
277 PRESTES, Vanêsca Buzelato; FREITAS, Vladimir Passos de(Coord.).Direito Ambiental em 
Evolução nº 4. Curitiba : Juruá, 2005. p. 317. 
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2.3.3 Meio Ambiente cultural 

Os povos constituídos por homens e mulheres, enquanto 

seres sociais que são, revelam em seus respectivos âmbitos de desenvolvimento, 

características próprias em diferentes épocas e regiões, através dos modos de 

fazer, criar, crer, pensar entre outras habilidades, constituindo assim o seu 

patrimônio cultural. 

Neste norte D’lsep278 leciona que “[...] o bem cultural revela a 

história de um povo, sua cultura, hábitos, crenças, enfim, a sua identidade, nesta 

inseridos tanto os valores materiais como os imateriais”.  

E complementa seu pensamento, afirmando a necessidade 

de se proteger estes bens, asseverando que 

Protegê-lo significa, em primeiro plano, assegurar essa identidade 
e, ao fazê-lo, por via de consequência, estará garantindo o Estado 
Democrático de Direito, a própria República, uma vez que seus 
princípios fundamentais – cidadania e dignidade humana (art.1º 
da CF/88) – se manifestam também no bem cultural.279 

Silva280 por sua vez, revela que o meio ambiente cultural é 

“[...] integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, 

turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do homem, difere do anterior 

[...] pelo sentido de valor especial que adquiriu ou de que se impregnou”. 

Para Sirvinskas281 “O conceito de patrimônio cultural 

nacional é amplo e abrange  uma gama enorme de bens móveis importantes para 

a cultura nacional. Obras de artes, monumentos históricos, artísticos etc”. 

                                            
278 D’LSEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito Ambiental Econômico e a ISO 14000 : análise 
jurídica do modelo de Direito Ambiental e certificação ISO 14001. São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2004.p.63. 
 
279 D’LSEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito Ambiental Econômico e a ISO 14000 : análise 
jurídica do modelo de Direito Ambiental e certificação ISO 14001. São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2004.p.63. 
 
280 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.21. 
 
281 SIRVINSKAS. Luis Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. São Paulo : Saraiva, 
2008. p. 25. 
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. 

Sendo assim e visando lançar luzes sobre o aspecto 

conceitual do patrimônio cultural, o autor revela que  
 

Trata-se de uma criação humana que se expressa em suas 
múltiplas facetas sociais. A cultura, do ponto de vista 
antropológico, constitui o elemento identificador  das sociedades 
humanas e engloba a língua pela qual o povo se comunica, 
transmite suas histórias e externa suas poesias, a forma como 
prepara seus alimentos, o modo como se veste e as edificações 
que lhe servem de moradia, assim as suas crenças, sua religião, o 
conhecimento e o saber fazer as coisas (know-how), seu direito. 
282   
 

Machado283 aduz que “O processo do desenvolvimento 

cultural vai ser encontrado em várias gerações. O estabelecimento dos vínculos 

com as diversas fases culturais relacionadas com as gerações humanas faz 

nascer um patrimônio cultural”. 

Trennepohl284 a seu turno, enfatiza que a proteção 

estabelecida pelo ordenamento jurídico não é dispensada apenas aos bens 

naturais, mas também aos bens de natureza cultural, pois  

É dizer, não somente a natureza stricto sensu está protegida pela 
legislação, mas  também o patrimônio cultural brasileiro, como os 
elementos referentes à formação dos grupos nacionais de 
expressão, criações artísticas, tecnológicas, obras, objetos, 
documentos, edificações em sentido amplo, conjuntos urbanos, 
paisagísticos, arqueológicos, paleontógicos, ecológicos e 
científicos.  

 
 

Para Marchesan285 “Não há dúvidas de que o patrimônio 

cultural é a base sobre a qual a civilização como um todo se edifica e evolui. O 

                                                                                                                                    
 
282 SIRVINSKAS. Manual de direito ambiental. 7.ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo : Saraiva, 
2009. p.557 e 558. 
 
283 MACHADO. Paulo Affonso Leme.  Direito ambiental brasileiro. 18.ed. rev.atual., e ampl. - 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p. 977 e 978. 
 
284 TRENNEPOHL, Terence Dorneles. Manual de direito ambiental. 5.ed. - São Paulo : Saraiva, 
2010. p.35. 
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patrimônio cultural nacional respectivamente, identifica-se com os valores 

precípuos de uma Nação”. 

 

Marchesan286 leciona ainda que   

 
O patrimônio cultural de um povo constitui um espaço de 
independência cultural, no seu modo específico de resistência à 
importação de modelos de cultura de massas; representa uma 
base de superação das teses reducionistas da dimensão integral 
do homem; torna-se fonte de diálogo do homem consigo próprio e 
com a sua comunidade; revela-se a ponte que liga o presente ao 
futuro através do passado; constitui o legado cultural nacional em 
trânsito. 
 

Os modos de viver, pensar e fazer de um povo constitui o 

seu patrimônio cultural, estabelecendo assim laços históricos entre as pessoas 

que convivem num determinado espaço, sendo fator preponderante para a sua 

evolução material e moral. 

2.3.4 Meio ambiente do trabalho 

Historicamente, principalmente com o início da revolução 

industrial, o homem se depara com condições insalubres nos ambientes de 

trabalho, causando-lhe assim, inúmeros prejuízos de ordem física e psicológica.  

 

Nesta abordagem sabiamente Sirvinskas287 leciona que “O 

direito ambiental não se preocupa somente com a poluição emitida pelas 

indústrias, mas também com a exposição direita dos trabalhadores aos agentes 

agressivos”.  

                                                                                                                                    
285 MARCHESAN, Ana Maria Moreira; FREITAS, Vladimir Passos de(Coord.).Direito Ambiental 
em Evolução nº 4. Curitiba : Juruá, 2005. p.72. 
 
286 MARCHESAN, Ana Maria Moreira; FREITAS, Vladimir Passos de(Coord.).Direito Ambiental 
em Evolução nº 4. Curitiba : Juruá, 2005. p.72. 
 
287 SIRVINSKAS. Luis Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. São Paulo : Saraiva, 
2008. p. 27. 
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O ordenamento jurídico de forma alguma poderia 

desconsiderar a salubridade dos locais onde o homem desenvolve suas 

atividades profissionais. Neste viés Fiorillo288 enfatiza que 

Constitui meio ambiente do trabalho o local onde as pessoas 
desempenham suas atividades laborais relacionadas à sua saúde, 
sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na 
salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam 
a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente 
da condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou 
menores de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos 
etc.). 
 

Sendo assim, além da legislação trabalhista que 

especificamente, responsabiliza o empregador por estes danos, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, também encampa os locais de trabalho, 

pois o homem contemporâneo passa boa parte de sua existência laborativa 

nestes ambientes.  

 

D’lsep289 assevera que “O meio ambiente do trabalho, ao 

qual aqui nos reportamos, não diz respeito à relação de trabalho obrigacional, 

regulada pelo direito do trabalho, e sim ao ambiente no qual o trabalhador executa 

tarefas,[...]”. 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, Sirvinskas290 argumenta 

que “Ele está diretamente relacionado com a segurança do empregado em seu 

local de trabalho.[...]Deve ele ser adequado às atividades desenvolvidas pelo 

funcionário, proporcionando-lhe uma qualidade de vida digna”. 

 

                                            
288 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10.ed. rev., atual. e 
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A qualidade dos ambientes de trabalho, está intimamente 

ligado com a qualidade de vida das pessoas, por esta razão Silva291 estabelece 

que “Merece referência em separado o meio ambiente do trabalho, como o local 

em que se desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja qualidade de vida 

está, por isso, em íntima dependência da qualidade daquele ambiente”. 

E prossegue em seu raciocínio, discorrendo que o meio 

ambiente do trabalho se insere no contexto ambiental artificial, porém com 

especial tratamento, pois a Magna Carta, lhe conferiu textualmente esta condição, 

dispondo que  

É um meio ambiente que se insere no artificial, mas digno de 
tratamento especial, tanto que a Constituição o menciona 
explicitamente no art. 200, VIII, ao estabelecer que uma das 
atribuições do Sistema Único de Saúde consiste em colaborar na 
proteção do ambiente, nele compreendido o do trabalho.292 

 
2.4 A SUSTENTABILIDADE  NUMA DIMENSÃO TRANSNACIONAL 

Inicialmente se faz necessário tratar sobre a categoria 

sustentabilidade e a partir desta compreensão discorrer sobre o tema. Neste norte 

Lima293 enfatiza que “Na reunião das Nações Unidas, no México, em 1974, 

elaborou-se a declaração de Cocoyoc, onde se faz menção ao termo 

sustentabilidade”. 

                                            
291 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.23. 
 
292 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.23. 
 
293 LIMA, Sérgio Ferraz de. RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: a 
incorporação da questão ambiental no processo de desenvolvimento. Curitiba, 2003. Tese 
(Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná).p.55. 
Disponível em: http://revista.unibrasil.com.br/index.php/retdu/article/view/61/93. Acesso em  14 mai 
2012. 
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Menciona ainda que “Mais tarde, com a publicação da 

Estratégia Mundial da Conservação da UICN (União Internacional da 

Conservação da Natureza), em 1980, esse termo é assumido definitivamente”.294  

 

Ressaltando ainda que “[...] a concretização e a difusão em 

escala mundial do conceito de sustentabilidade, acrescido pela palavra 

desenvolvimento, ocorreram na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CMMAD, em 1986”.295 E prossegue asseverando que 

 
A definição contida no relatório Brundtland, elaborado pela citada 
comissão, é: ‘desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 
que satisfaz as necessidades da geração presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer 
as suas próprias necessidades’.  
 
Lima296 por sua vez observa que “O significado de 

desenvolvimento sustentável é de um desenvolvimento viável no tempo, cuja 

condição essencial é a capacidade do sistema socioeconômico de não perder a 

potência, e ainda poder estar à disposição das gerações futuras”.  

 

É imprescindível que se fomente universalmente a 

concepção de sustentabilidade em todos os níveis do conhecimento humano, 

iniciando-se pela menor célula social, qual seja, a família, pois segundo  

                                            
294 LIMA, Sérgio Ferraz de. RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: a 
incorporação da questão ambiental no processo de desenvolvimento. Curitiba, 2003. Tese 
(Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná).p.55. 
Disponível em: http://revista.unibrasil.com.br/index.php/retdu/article/view/61/93. Acesso em  14 mai 
2012. 
 
295 LIMA, Sérgio Ferraz de. RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: a 
incorporação da questão ambiental no processo de desenvolvimento. Curitiba, 2003. Tese 
(Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná).p.55 e 56. 
Disponível em: http://revista.unibrasil.com.br/index.php/retdu/article/view/61/93. Acesso em  14 mai 
2012. 
 
296 LIMA, Sérgio Ferraz de. RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: a 
incorporação da questão ambiental no processo de desenvolvimento. Curitiba, 2003. Tese 
(Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná).p.55 e 56. 
Disponível em: http://revista.unibrasil.com.br/index.php/retdu/article/view/61/93. Acesso em  14 mai 
2012. 
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Pimenta297“A conscientização de sustentabilidade do ser e a preservação do meio 

decorrem dos valores absorvidos no seio familiar”. 

E prossegue lecionando que “Tais valores emanam do nível 

de informação, ante o discernimento do certo e do errado em relação à 

conservação do meio que se habita, e das relações que empiricamente intervêm 

no ecossistema habitado”.298 

A densidade demográfica e a super explotação dos recursos 

ambientais, decorrentes da Sociedade contemporânea, nos coloca num patamar 

de insustentabilidade planetária, sob as perspectivas ambiental, social e 

econômica, estabelecendo segundo as ideias de Beck299, numa sociedade de 

risco angularizada em três áreas conceituais 
 

O conceito de sociedade de risco provoca transformações 
notáveis e sistêmicas em três áreas de referência. Primeiro, há o 
relacionamento da sociedade moderna com os recursos da 
natureza e da cultura, sobre cuja existência ela é construída, mas 
que estão sendo dissipados no surgimento de uma modernização 
amplamente estabelecida[...]. Segundo, há o relacionamento da 
sociedade com as ameaças e os problemas produzidos por ela, 
que por seu lado excedem as bases das idéias sociais de 
segurança[...]. Terceiro, as fontes de significado coletivas e 
específicas de grupo (por exemplo, consciência de classe ou 
crença no progresso) na cultura da sociedade industrial estão 
sofrendo de exaustão, desintegração e desencadeamento[...]. 
 
Beck300 ainda enfatiza que “A sociedade de risco, tal como 

eu a apresentei até aqui, essa primeira sociedade de risco que incorpora a 

exigência de controle, pressupõe conseqüências espacial, temporal e socialmente 

delimitáveis”. 
 

                                            
297 PIMENTA.Eduardo Sales. Direito ambiental. Gisele Ferreira de Araújo, organizadora. – São 
Paulo : Atlas, 2008. p.3. 
 
298 PIMENTA.Eduardo Sales. Direito ambiental. Gisele Ferreira de Araújo, organizadora. – São 
Paulo : Atlas, 2008. p.3. 
 
299BECK, Ulrich,Modernização Reflexiva: política tradição e estética na ordem  moderna, 
tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora UNESP, 1997.p.17 e 18. 
300BECK, Ulrich, Liberdade ou Capitalismo: conversa com Johannes Willms, tradução Luiz 
Antonio Oliveira de Araujo. São Paulo: Editora UNESP, 2003.p. 119. 
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A atual organização social impõe aos governantes e aos 

cidadãos a intensificação de controles que possibilitem o desenvolvimento, haja 

vista que, os processos de modernização e tecnologias se intensificam com 

extrema velocidade. Acerca destes processos Beck301 leciona que 
 
[...] a tese central, da sociedade de risco é a de que a progressiva 
radicalização dos processos de modernização, ‘tecnização’ e 
‘economização’ gera conseqüências que erodem e põem em , 
questão justamente esse programa institucionalizado de calculo 
dos efeitos colaterais. 

 

E complementa seu raciocínio aduzindo que “A sociedade 

de risco não é uma opção que se pode escolher ou rejeitar no decorrer de 

disputas políticas. Ela surge na continuidade dos processos de modernização 

autônoma, que são cegos e surdos a seus próprios efeitos e ameaças” .302 

 

A proposta de uma aliança global em torno da ideia de 

sustentabilidade e a contemporização dos conflitos decorrentes destes interesses, 

devem necessariamente conter aspectos jurídicos contundentes e que viabilizem 

um espaço comum de discussão e tutela do ambiente. Neste viés  Cruz303,Bodnar 

e Xavier, estabelecem que  
 
A colaboração e a Solidariedade Transnacional também são as 
palavras de ordem para uma tutela global e eficaz do Ambiente. A 
intensificação do fenômeno da Globalização apresenta desafios 
importantes aos Estados e exige uma readequação qualitativa e 
estratégica do Direito, pois este enquanto mera técnica de 
controle social, emanado de um ente isolado no planeta, já não dá 
mais respostas minimamente eficazes para assegurar um futuro 
com mais sustentabilidade para toda a comunidade de vida e em 
escala global. 

 

                                            
301 BECK, Ulrich, Liberdade ou Capitalismo: conversa com Johannes Willms, tradução Luiz 
Antonio Oliveira de Araujo. São Paulo: Editora UNESP, 2003.p. 119. 
 
302 BECK, Ulrich,Modernização Reflexiva: política tradição e estética na ordem  moderna, 
tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora UNESP, 1997.p.16. 
 
303 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; XAVIER, Grazielle. Pensar globalmente e agir 
localmente: O Estado transnacional ambiental em Ulrich Beck. Disponível em: 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/grazielle_p_xavier.pdf. Acesso em 23 
jul 11. 
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Estabelecer um espaço público onde serão tratadas as 

questões jurídicas transnacionais não é tarefa de fácil resolução, pois cada 

Estado detém seus espaços territoriais e neles são soberanos. No sentir de 

Bodnar e Cruz304 
O sistema jurídico transnacional será matizado pela necessidade 
da emergência de novos espaços públicos, que tornarão 
concretas e efetivas as estratégias transnacionais de governança, 
regulação e intervenção, e que resultarão em proteção a direitos 
transnacionais baseados em pauta axiológica comum, em 
especial os difusos, impossíveis de serem alcançados pelo direito 
nacional, comunitário e internacional hoje existente. 
 

O homem enquanto ser social e desbravador por natureza, 

sempre buscou incessantemente, romper fronteiras e conquistar novas terras, e 

isto se deu, no transcorrer da história das civilizações.  

 

Na anguidade, as grandes navegações e a descoberta de 

novas terras, deram origem ao que hoje concebemos por globalização. Na  

percepção de Fagúndez305 “O processo de globalização não é um fenômeno 

recente”.  

E revela que “As formações dos diferentes clãs e tribos, nos 

primórdios da humanidade, contribuíram para a consolidação de culturas distintas, 

de línguas que foram concebidas no seio dos grupos que se organizaram na 

Antigüidade”.306  

 

                                            
304 BODNAR, Zenildo;CRUZ, Paulo Márcio. O clima como necessidade de governança 
transnacional: reflexões pós-copenhague 2009 – Caxias do Sul – RS. Revista do Curso de 
Direito da Faculdade da Serra Gaúcha,v.8,p.169-186,2011. p. 180. 
 
305 FAGUNDES ,Paulo Roney Ávila. OS DIREITOS HUMANOS E A SOCIEDADE 
GLOBALIZADA: A NECESSIDADE  DE SE IR ALÉM DA POLÍTICA.p.173 
Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15190/13815. 
Acesso em 30 ago 2011. 
 
306 FAGUNDES ,Paulo Roney Ávila. OS DIREITOS HUMANOS E A SOCIEDADE 
GLOBALIZADA: A NECESSIDADE  DE SE IR ALÉM DA POLÍTICA.p.173 
Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15190/13815. 
Acesso em 30 ago 2011. 
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Morin e Kern307, numa posição diferenciada da econômica, 

trata o tema globalização sob a denominação, mundialização, e enfatiza que “A 

mundialização se opera também no domínio das idéias. As religiões 

universalistas, em princípio mesmo, já se abriam a todos os homens da terra”.  
 
Esta expansão universalista das ideias concernentes ao 

convívio harmônico com a natureza, encontra obstáculos nos processos 

civilizatórios e Morin e Kern308 aduzem que “Desde os começos da era planetária, 

os temas do “bom selvagem” e do “homem natural” foram antídotos, muito fracos, 

é verdade, à arrogância e ao desprezo dos bárbaros civilizados”. 

 

Com a evolução das sociedades e a convergência de 

interesses e conflitos comuns dos povos do planeta, principalmente os interesses 

de ordem política, econômica e ambiental, inicia-se uma era de interdependência 

das economias planetárias.  

 

Neste viés Morin e Kern309 preconizam que “A economia 

mundial é cada vez mais um todo interdependente: cada uma de suas partes 

tornou-se dependente do todo, e, reciprocamente, o todo sofre as perturbações e 

vicissitudes que afetam as partes”.  

 

Cruz e Stelzer310 por sua vez, asseveram que  
[...] globalização também significa a ‘negação do Estado mundial. 
Mais precisamente: sociedade mundial sem Estado mundial  e 
sem governo  mundial.  Está  se disseminando  um  capitalismo 
global desorganizado, pois não há poder hegemônico ou regime 
internacional econômico  ou político’. 
 

                                            
307 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria. Traduzido do francês  por Paulo Azevedo 
Neves da Silva. – Porto Alegre : Sulina, 1995. p.26.  
 
308MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria. Traduzido do francês  por Paulo Azevedo 
Neves da Silva. – Porto Alegre : Sulina, 1995. p.26 .  
 
309 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria. Editora Sulina. Porto Alegre:  1995. p.34 
 
310 CRUZ, Paulo Márcio;STELZER, Joana. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 
2009.p.20. 
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Na atualidade a categoria globalização encerra 

primordialmente uma concepção econômica, e não é suficientemente capaz de 

alcançar todas as expectativas planetárias, principalmente no que tange a 

sustentabilidade. 

Com o surgimento do termo transnacionalidade, vislumbram-

se novos horizontes e percepções diferenciadas da globalização. Neste sentido 

Cruz e Stelzer311 elaboraram um conceito operacional para a categoria 

transnacionalidade, objetivando proporcionar mais clareza e elucidação sobre o 

tema, lecionando que  

 
O prefixo trans tem origem latina e significa “além de, através, 
para trás, em troca de ou ao revés”. No presente estudo, 
“transnacional” é concebido como aquilo que atravessa o nacional, 
que perpassa o Estado, que está além da concepção soberana do 
Estado e, por consequência, traz consigo, inclusive, a ausência da 
dicotomia público e privado. 
 

As relações humanas num contexto global, seja de ordem 

econômica, cultural ou ambiental, geram conflitos. Importante fator para a 

pacificação dos conflitos transnacionais, concentra-se justamente na composição, 

ordenamento e distribuição do poder, que atualmente em termos mundiais é 

capitaneada pelo G-8 312.  

Capra313, ao versar sobre a Sociedade e o poder, enfatiza 

que  “À medida que uma sociedade cresce e sua complexidade aumenta, também 

o número de suas posições de poder cresce”. Nesta perspectiva assevera que 

Nas sociedades complexas, a resolução de conflitos e as decisões 
de como agir só são eficazes quando a autoridade e o poder 
organizam-se em estruturas administrativas. No decorrer da longa 
história da civilização humana, numerosas formas de organização 
social foram geradas por essa necessidade de organizar a 

                                            
311 CRUZ, Paulo Márcio;STELZER, Joana. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 
2009.p.24 e 25. 
 
312A sigla G-8 corresponde ao grupo dos 8 países mais ricos e influentes do mundo, fazem parte 
os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido e Russia. Disponível 
em:  http://www.brasilescola.com/geografia/g8.htm. Acesso em 18/09/2011.  
 
313 CAPRA, Fritjof, As conexões ocultas. 11ª Ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2002.p.101. 
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distribuição de poder. Assim o poder desempenha papel de 
destaque no surgimento das estruturas sociais.314  
 

Não obstante, as estruturas políticas e econômicas ao longo 

da história das Sociedades globais, restringem as individualidades  e concentram 

o poder.  

Neste norte, Capra315, aduz que “Para Habermas, o sistema 

social está ligado ao modo pelo qual as estruturas sociais constrangem as ações 

dos indivíduos; está ligado, portanto, às questões de poder e, em específico, às 

relações de classe que envolvem a produção”.  

Atualmente, não é mais possível que as nações tratem suas 

questões econômicas, políticas, sociais e ambientais, de maneira setorizada, 

individualizada, haja vista que as decisões tomadas em determinado país, pode e, 

invariavelmente provocam, reflexos negativos ou positivos em outros Estados, 

devendo ser entendidas como questões transnacionais. Neste sentido, Cruz e 

Stelzer316, lecionam que  
 
A  transnacionalização  pode  ser  compreendida como  fenômeno 
reflexivo da globalização, que se evidencia pela 
desterritorialização dos relacionamentos  político-sociais, 
fomentado  por  sistema  econômico  capitalista ultravalorizado, 
que  articula  ordenamento  jurídico  mundial  à  margem  das 
soberanias dos Estados. 
 

Nesta esteira, Cruz e Stelzer317 continuam argumentando 

que a transnacionalidade, transcende as fronteiras geográficas e políticas dos 

Estados, demonstrando que  
 
A transnacionalização representa, assim, uma das facetas da 
globalização, que não se descola dela, mas que reforça a ideia de 

                                            
314 CAPRA, Fritjof, As conexões ocultas. 11ª Ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2002.p.101. 
 
315 CAPRA, Fritjof, As conexões ocultas. 11ª Ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2002.p.92. 
 
316 CRUZ, Paulo Márcio;STELZER, Joana. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 
2009.p.21. 
317CRUZ, Paulo Márcio;STELZER, Joana. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 
2009.p.21. 
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permeabilidade fronteiriça, de relações espacialmente não 
localizadas, de ultracapitalismo e de decadência político-jurídica 
soberana. Em síntese, a transnacionalização valoriza específicas 
características da globalização, gerada no âmbito desse processo, 
especialmente ligada ao transpasse das fronteiras nacionais. 
Enquanto a internacionalidade é clara no que diz respeito  à 
relação  inter-nações  ou,  melhor  dito,  inter-Estados, a 
transnacionalidade  desconhece fronteiras,  resultado  direto  do 
processo  em escala global.  

 
Neste lume Leite318 leciona que “Não se pode ignorar que a 

degradação do meio ambiente não tem fronteiras, e os efeitos provenientes da 

lesão ao meio ambiente não ficam restritos a um Estado. O meio ambiente, 

conforme pontuado, é um bem difuso e complexo e não tem fronteiras”. 

 

È evidente, diante do panorama catastrófico que se 

apresenta a Sociedade planetária, notadamente em suas relações políticas, 

econômicas e ambientais, que uma nova ideia de organização deva surgir, pois 

como apregoa Cruz e Bodnar319  

 
Atualmente, o Estado não consegue mais dar respostas 
consistentes à Sociedade diante da complexidade das demandas 
transnacionais que se avolumam continuamente. Os problemas 
sociais aumentam em proporções preocupantes. Tudo leva a crer 
que o principal fator dessas crises cíclicas esteja localizado 
exatamente no próprio Estado Constitucional Moderno. 

 
As relações extremamente globalizadas e interdependentes, 

fazem com que a maioria dos habitantes, principalmente das nações ocidentais, 

vivam numa frenética e desabalada corrida em busca da auto afirmação social e 

econômica, literalmente mecanizando nossas atividades cotidianas.  

 

Edgar Morin320 lança luzes sobre o tema revelando que a  

 
                                            
318 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental : do individual ao coletivo, extrapatrimonial. 2.ed. 
rev., atual. e ampl.. - São Paulo : Editora revista dos Tribunais, 2003. p. 205. 
 
319 CRUZ, Paulo Márcio;STELZER, Joana. (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 
2009.p.56. 
 
320 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra Pátria. Editora Sulina. Porto Alegre:  1995. p.149 
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Nossa civilização está doente da velocidade. A tomada de 
consciência da corrida louca, do risco de arrebatamento é urgente. 
E preciso frear, diminuir a marcha, a fim de fazer chegar um outro 
devir. Doravante é necessário considerar a regulação 
internacional do crescimento e da competição econômicos, e 
promulgar normas de vida que comportem os direitos do tempo 
humano. 
 

A volatilidade, o imediatismo e a descartabilidade do nosso 

momento civilizatório, demonstram claramente, a falta de um planejamento global, 

que efetivamente convirja para uma tendência sustentável e equilibrada das 

relações de interesses comuns das nações e dos indivíduos, tendendo assim ao 

colapso.   
 

Neste lume Fagúndez321 aduz que  
 
Afinal, quando forem realizadas escavações por parte dos 
arqueólogos, num futuro próximo, perceberão que nossa 
civilização deixou só elementos descartáveis, ou melhor, uma 
cultura descartável. Nada de consistente. Nem um elemento 
perene caracterizador das culturas clássicas que ainda hoje 
estudamos nos bancos escolares. 

 
 

É preciso construir uma Sociedade sustentável e harmônica 

sob as perspectivas, social, política, econômica e ambiental, num nível 

transnacional. Neste sentido  Guatari322, leciona que  

 
A ecologia social deverá trabalhar na reconstrução das relações 
humanas em todos os níveis, do socius. Ela jamais deverá perder 
de vista que o poder capitalista se deslocou, se desterritorializou, 
ao mesmo temo em extensão, ampliando seu domínio sobre o 
conjunto da vida social, econômica e cultural do planeta, e em 
‘intenção’, infiltrando-se no seio dos mais inconsistentes estratos 
subjetivos.  
 

                                            
321 FAGUNDES ,Paulo Roney Ávila. OS DIREITOS HUMANOS E A SOCIEDADE 
GLOBALIZADA: A NECESSIDAD  DE SE IR ALÉM DA POLÍTICA.p.173 
Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15190/13815. 
Acesso em 30 ago 2011. 
 
322 GUATARI, Félix. As três ecologias.17ª Edição. Campinas-SP. 2006.p.33. 
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Numa visão holística e integralista, Boff323 revela que “Não 

interiorizamos os dados que biólogos e astrofísicos nos apresentam: Todos 

possuímos o mesmo alfabeto genético de base, por isso somos todos primos e 

irmãos e irmãs e formamos assim a comunidade de vida”. 

 

Boff324 ainda argumenta que “Cada ser possui valor 

intrínseco e por isso tem direitos. Nossa democracia não pode incluir apenas os 

seres humanos. Sem os outros membros da comunidade de vida, não somos 

nada”.  

Esta comunidade de vida a que se refere o ambientalista, 

concerne aos demais seres vivos, que compõe os ecossistemas e aduz que “Eles 

valem como novos cidadãos que devem ser incorporados na nossa compreensão 

de democracia que então será uma democracia sócio-ambiental”.325 

 

 
CAPÍTULO 3 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  
 

3.1  ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ESPAÇO URBANO   
 

O tema ora pesquisado, para que haja melhor compreensão 

e clareza, cumpre destacar que durante o período de elaboração deste estudo, 

iniciaram-se no Congresso Nacional, tratativas de ordem legislativa com o intuito 

de se produzir a nova redação do Código Florestal, diploma este que abriga os 

dispositivos infraconstitucionais, pertinentes às áreas de preservação 
                                            

323BOOF, Leonardo. Uma lei de responsabilidade sócio-ambiental? Disponível em: 
http://leonardoboff.com/site/lboff.htm. Acesso em 09 fev 12. 

324 BOOF, Leonardo. Uma lei de responsabilidade sócio-ambiental? Disponível em: 
http://leonardoboff.com/site/lboff.htm. Acesso em 09 fev 12. 

325 BOOF, Leonardo. Uma lei de responsabilidade sócio-ambiental? Disponível em: 
http://leonardoboff.com/site/lboff.htm. Acesso em 09 fev 12. 
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permanente, portanto, inicialmente se abordará o Código Floresta de 1965 

comparativamente com o atual, instituído pela Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. 

 As áreas de preservação permanente326, assim 

compreendidas aquelas elencadas nos art.2º e 3º da Lei 4771 de 15 de setembro 

de 19651, que institui o Código Florestal, se constituem indubitavelmente num 

importantíssimo recurso natural, o qual visa proporcionar o equilíbrio das relações 

ecológicas. Tais áreas são Constitucionalmente protegidas, incumbindo ao Poder 

Público, dar efetividade a este direito, conforme preconiza a Magna Carta, em seu 

art. 225,§1º.III, in verbis:   

III – definir, em todas as unidades da federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 

Para os fins propostos neste estudo, será tratado 

especificamente dos conflitos decorrentes da ocupação e a consequente 

degradação, bem como das divergências legislativas concernentes a ocupação 

das margens de  cursos d’água, uma vez que, a expressão área de preservação 

permanente congrega outros espaços juridicamente protegidos pela norma 

especial, apontadas em nota de final de página2. 

Machado327 ao tratar destas áreas enfoca que “Há muito  

começou a ser utilizada a expressão ‘área de preservação permanente’. E o uso 

tem sua razão, pois é um espaço territorial em que a floresta ou a vegetação 

devem estar presentes. Se a floresta aí não estiver ela deve ser aí plantada”. 

E prossegue em seu argumento informando que “A ideia da 

permanência não está vinculada só a floresta, mas também ao solo, no qual está 
                                            
326 BRASIL. Legislação de direito ambiental. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a 
colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia 
Céspedes. 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. p.409. Art. 1º,§ 2º,II da Lei 4771/65 - “Área protegia 
nos termos do arts. 2º e 3º desta lei coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gêntico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.” 
 
327 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p.777. 
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ou deve estar inserida, e à fauna (micro ou macro). Se a floresta perecer ou for 

retirada, nem por isso a área perderá sua normal vocação florestal”.328 

Extrai-se do posicionamento do citado doutrinador que 

efetivamente, a norma busca tutelar não somente os extratos florestais, tão 

importantes para o equilíbrio ecológico, mas também o local no solo onde esta se 

fixa, estabelecendo naquele espaço  uma relação de inter dependência jurídica, 

obrigando o proprietário ou possuidor do imóvel, preservá-la ou recuperá-la, pois 

é inegável, a existência de uma inter dependência  simbiótica, essencial para a 

manutenção de todas as formas de vida.  

Neste diapasão Zanchet329 busca na norma florestal de 

1965, o seu conceito legal e estabelece que 

Há de se ver que o conceito prestado às áreas de preservação 
permanente pelo texto da MedProv 2.166-67/2001, inicia 
expressando que tais espaços são áreas protegidas nos termos 
dos arts. 2º e 3º do Código Florestal Federal, podendo ser 
cobertas ou não por vegetação nativa, para as quais foi atribuída 
função ambiental que lhe é inerente de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem 
estar das populações humanas.  

Os espaços territoriais urbanos situados nas margens de 

cursos d’água, apesar de serem protegidos por força normativa, invariavelmente 

sofrem pressões de toda ordem, principalmente no que concerne a ocupação do 

solo. 

 Neste contexto Servilha330 discorre que “Desde as primeiras 

legislações protetoras, como o Código Florestal, as estruturas espaciais das 

                                            
328 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18 ed. rev. , atual. e ampl. – 
São Paulo : Malheiros Editores, 2010. p.777. 
 
329 ZANCHET, Rovena. As áreas de preservação permanente: um desabafo quanto à sua 
abrangência, sua resistência junto ao meio urbano e um estudo de caso envolvendo o 
parcelamento do solo para instalação de loteamento. Revista de Direito Ambiental. São 
Paulo, Ano 12, nº 48, outubro-dezembro – 2007 p.192-224. 
 
330 SERVILHA,Elson Roney et al. As áreas de preservação permanente, as cidades e o 
urbano. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Ano 12, nº 46, abril-junho – 2007 p.97-113. 
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paisagens nas margens dos rios urbanos vêm sendo alteradas em função da 

dinâmica ocupação e uso da terra”.  

Estes dispositivos infraconstitucionais os quais tutelam 

juridicamente as áreas de preservação permanente, foram integralmente 

recepcionados pela Carta Política de 1988, haja vista a previsão contida no Título 

VIII – Da Ordem Social e especificamente no inciso III, §1º, art. 225. Neste sentido 

Marchesan331 enfatiza que  

A matéria atinente às áreas de preservação permanente não ficou 
de fora de nossa Carta Magna. De forma direta, vem ela tratada 
no art. 225,§1º,III, quando o Constituinte outorgou permissão ao 
legislador para que definisse, em todo o território nacional, 
espaços protegidos, vedada a utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção(ART. 
225,III da CF). A fauna e a flora existentes nas áreas de 
preservação permanente e os processos ecológicos 
desenvolvidos nesses espaços também estão resguardados pelos 
incisos I e VII do § 1º do mesmo art. 225. 

 

As áreas de preservação permanente incidem tanto nos 

espaços urbanos quanto nos rurais, no entanto, em razão da própria história do 

desenvolvimento das civilizações, que tinham nos cursos d’água sua principal via 

de transporte, houve uma inevitável pressão sobre suas margens, degradando-as 

e lhes tirando suas funções ecológicas. Ao analisar este aspecto Servilha332 

argumenta que  

A degradação ambiental das APP é mais intensa nas áreas 
urbanas do que nas rurais, onde a grande maioria dos cursos 
d’água encontram-se canalizados com as respectivas margens 
transformadas em vias expressas ou ocupadas de forma ilegal, 
quando não recebem depósito clandestino de lixo.  

                                            
331 MARCHESAN, Ana Maria Moreira.Áreas de “degradação permanente”, escassez e 
riscos.Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Ano 10, nº 38, abril-junho – 2005. p. 23-49. 
332 SERVILHA,Elson Roney et al. As áreas de preservação permanente, as cidades e o 
urbano. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Ano 12, nº 46, abril-junho – 2007 p.97-113. 
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Servilha333 aduz ainda que “Tal processo alterou 

profundamente os processos ecológicos que ocorrem nas várzeas, fazendo com 

que a preservação destas, conforme consta nas leis através de restrições 

específicas, gere conflitos de diversos tipos e intensidades.”  

Nos espaços urbanos a degradação ambiental se intensifica, 

colapsando os cursos d’água e suas margens, tornando a legislação ambiental 

inócua “Pois o que se pretendia proteger e preservar não existe mais em função 

do alto grau de degradação e alterações realizadas nas margens e nos próprios 

cursos d’água urbanos”.334  

3.1.1 O Código Florestal 

A flora enquanto bem ambiental natural, compreendida em 

seu conjunto, é imprescindível ao equilíbrio ecológico pois serve de suporte à  

diversos ecossistemas. Sua preservação, associada ao uso racional sustentável 

propicia ao ser humano nas suas inter-relações a perspectiva de perenidade 

deste bem.  

 

A ideia de preservar e conservar florestas não são recentes, 

pois devido a sua importância enquanto bem ambiental e econômico, deve 

necessariamente ser tutelada pelo Estado através de leis específicas. Neste 

sentido Peters335assevera que  

 
Desde que o Brasil foi “descoberto” pelos portugueses, em 1500, 
há mais de quinhentos anos, já existiam leis em Portugal e em 
outras partes do mundo para preservar florestas, disciplinar o 
corte de árvores, inclusive com penas graves para quem 

                                            
333 SERVILHA,Elson Roney et al. As áreas de preservação permanente, as cidades e o 
urbano. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Ano 12, nº 46, abril-junho – 2007 p.97-113. 
 
334 SERVILHA,Elson Roney et al. As áreas de preservação permanente, as cidades e o 
urbano. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Ano 12, nº 46, abril-junho – 2007 p.97-113. 
 
335 PETERS, Edson Luiz. RESERVA FLORESTAL LEGAL E A OBRIGAÇÃO DE 
REFLORESTAR. Disponível em:  
http://www.direitoflorestal.ufpr.br/publicacoes/RESERVA%20FLORESTAL%20LEGAL%20%20E%
20%20A%20OBRIGA%C7%C3O%20DE%20REFLORESTAR.pdf. Acesso em 23 fev 2012. 
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desobedecesse, como por exemplo pena de morte para quem 
provocasse incêndio doloso em floresta. 
 

A proteção legislativa de outrora, se dava muito mais pela 

importância econômica do bem, do que por sua função ecológica e, no começo do 

século XX, tinha sua utilização regulada pelo Código Civil, cujo regime jurídico se 

dava no âmbito privado. 

Neste viés Peters336 leciona que “Antes do Código Florestal 

de 1934 imperava o regime do Código Civil de 1916, que permitia ao proprietário 

da terra suprimir a vegetação e as florestas, sem qualquer limitação, para extrair 

seus subprodutos e explorar a terra”.  

O Código Florestal de 1934337 instituído pelo Decreto nº 

23.793 de 23 de janeiro, estabelecia que   

Art. 1º As florestas existentes no territorio nacional, consideradas 
em conjuncto, constituem bem de interesse commum a todos os 
habitantes, do paiz, exercendo-se os direitos de propriedade com 
as limitações que as leis em geral, e especialmente este codigo, 
estabelecem.  

Neste período a norma revogada em comento, já instituía 

proteção às florestas que conservassem elementos bióticos e abióticos, 

principalmente aqueles relativos ao regime hídrico. Neste sentido Zanchet338 

preconiza que 

Inicialmente, com o advento do Código Florestal de 1934, era 
conferida proteção às florestas que por sua localização, dentre 

                                            
336 PETERS, Edson Luiz. RESERVA FLORESTAL LEGAL E A OBRIGAÇÃO DE 
REFLORESTAR. Disponível em:  
http://www.direitoflorestal.ufpr.br/publicacoes/RESERVA%20FLORESTAL%20LEGAL%20%20E%
20%20A%20OBRIGA%C7%C3O%20DE%20REFLORESTAR.pdf. Acesso em 23 fev 2012. 
 
337 BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 janeiro de 1934. Código Florestal (revogado). 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm. acesso em 21 ami 2012. 
 
338 ZANCHET, Rovena. As áreas de preservação permanente: um desabafo quanto à sua 
abrangência, sua resistência junto ao meio urbano e um estudo de caso envolvendo o 
parcelamento do solo para instalação de loteamento. Revista de Direito Ambiental. São 
Paulo, Ano 12, nº 48, outubro-dezembro – 2007. p.192-224. 
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outras funções, conservassem o regime hídrico, evitassem a 
erosão do solo e protegessem sítios que por sua beleza natural 
merecessem ser conservadas (art.4º). Essas eram tidas com 
florestas protetoras, equivalendo-se ao que hoje são as áreas de 
preservação permanente. 

As margens dos cursos d’água por sua importância 

ecológica receberam especial proteção legislativa, sendo consideradas áreas de 

preservação permanente e, as florestas que a compõe são protegidas de igual 

maneira.  

As matas ciliares, são imprescindíveis ao equilíbrio ecológico 

dada a função ambiental que intrinsecamente desenvolvem. Neste sentido 

Freitas339 leciona que 

Chama-se ciliar a mata existente ao longo dos cursos d’água. Tal 
qual os cílios que protegem os olhos, ela resguarda as águas. Daí 
a denominação ciliar. Localiza-se sempre nas margens e é 
conhecida, também, como mata aluvial de galeria, ripária ou 
marginal. 

O Código Florestal, instituído pela Lei nº 4771 de 15 de 

setembro de 1965, também estabelecia critérios protetivos, às florestas e aos 

elementos que a compõe, instituindo as áreas de preservação permanente.  

Neste sentido Mirra340 aduz que “O Código Florestal [...] 

estabelece que é de preservação permanente, entre outras, a vegetação situada 

ao longo dos rios e estabelece, conforme a largura do rio, a dimensão da faixa de 

vegetação que deve ser mantida intacta (art. 2º)”. 

Milaré341 por sua vez, estabelece que “É fácil deduzir que o 

instituto das áreas de preservação permanente tem objetivos bem expressos em 

relação à integridade dos ecossistemas e à qualidade ambiental do meio”. 

                                            
339 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Ambiental em Evolução nº 2,1ªed.(ano 2000), 6ª 
tir.Curitiba : Juruá, 2006.p.317. 
 
340 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do Direito Ambiental. Revista de 
Direito Ambiental. São Paulo, Ano 1, nº 2, abril-junho – 1996. p.50-66. 
 
341 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 .ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009.p.742 de. 
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Sob uma nova perspectiva, a Sociedade, capitaneada por 

um grupo de legisladores, considerados “ruralistas” iniciam as tratativas com 

vistas à elaboração do Novo Código Florestal.  

Após intensos e acalorados debates entre os diversos 

grupos, representantes dos interesses da Sociedade e do Governo, foi aprovado 

pelo Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 1876 de 1999, o qual visa instituir o 

Novo Código Florestal Brasileiro. 

O texto aprovado pelo Congresso foi encaminhado à sanção 

presidencial, onde diversos dispositivos foram vetados, e tais vetos, supridos 

através da Medida Provisória nº 571, de 2012, sendo finalmente em 25 de maio 

de 2012, promulgada a Lei nº 12.651, a qual institui o Novo Código Florestal 

brasileiro342, e entre críticas e elogios, dá uma nova roupagem em matéria 

florestal, estabelecendo no seu art. 1º-A, aspectos relativos à sustentabilidade, in 

verbis: 

Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais com o fundamento 
central da proteção e uso sustentável das florestas e demais 
formas de vegetação nativa em harmonia com a promoção do 
desenvolvimento econômico, atendidos os seguintes 
princípios: (Incluído pela Medida Provisória nº 571, de 2012). 

Esta alteração legislativa ocorre as vésperas da  

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida 

como  Rio+20, a qual se realizou no período de 13 a 22 de junho de 2012, na 

cidade do Rio de Janeiro e, pretende demonstrar, ainda que de forma incipiente, a 

preocupação do Brasil com a gestão sustentável de suas florestas. 

É oportuno que se estabeleça avaliações jurídicas 

comparativas, entre o Código Florestal de 1965, e o novo Código Florestal  

promulgado em 2012, concernente as delimitações deste estudo, sob o aspecto 

da tríade do desenvolvimento sustentável, qual seja, o desenvolvimento 

econômico e social, aliada à preservação dos bens ambientais. 

                                            
342 BRASIL. Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. Disponível em: 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/leis-ordinarias/legislacao/legislacao-1/leis-
ordinarias/2012-leis-ordinarias#content. Acesso em 31 maio 2012. 
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A tabela comparativa abaixo, aborda apenas aspectos 

pertinentes à pesquisa, inserindo comentários sucintos acerca das alterações 

relativas ao Código Florestal de 1965, sem a pretensão de comparar outros temas 

elencado pelo Código Florestal. 

Código Florestal – Lei nº 4.771/65 

Revogado 

Código Florestal – Lei nº 12.651/12 

Vigente 

Art. 1º,§ 2o Para os efeitos deste Código, 
entende-se por:  

II - área de preservação permanente: área 
protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta 
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com 
a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas;  

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se 
por: 

II - Área de Preservação Permanente - APP: 
área protegida, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas;(grifei) 

Comentário: A nova redação incluiu 
apenas a expressão “facilitar”. 

 XXVII – área urbana consolidada: aquela de 
que trata o inciso II do caput do art. 47 da Lei 
no 11.977, de 7 de julho de 2009. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 571, de 2012). 

Comentário: Inovação, pois não havia no 
Código Florestal de 1965, o conceito legal 
de área urbana consolida. 

Art. 2° Consideram-se de preservação 
permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas: 

Art. 4o Considera-se Área de Preservação 
Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 
para os efeitos desta Lei: (grifei) 

Comentário: O caput deste artigo, fez 
referência expressa às zonas urbanas e 
rurais, omissas na lei anterior. 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso 
d'água desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal cuja largura mínima será:  

I - as faixas marginais de qualquer curso 
d’água natural, desde a borda da calha do 
leito regular, em largura mínima de:(grifei) 

Comentário: A nova lei suprimiu a 
expressão “rio”, a qual se constituía numa 
redundância, pois logo em seguida há a 
expressão “qualquer curso d’água”; inclui 
também a expressão “curso d’água 
natural” e borda da calha do leito regular, 
suprimindo a expressão “desde seu nível 
mais alto”, dirimindo assim interpretações 
equivocadas. 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água 
de menos de 10 (dez) metros de largura; 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de 
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menos de 10 (dez) metros de largura; 

Comentário: Não houve alteração 
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos 
d'água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura;  

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 

Comentário: Não houve alteração 
3 - de 100 (cem) metros para os cursos 
d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura;  

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água 
que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 

Comentário: Não houve alteração 
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos 
d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura;  

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura; 

Comentário: Não houve alteração 
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos 
d'água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros;  

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos 
d’água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; 

Comentário: Não houve alteração 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios 
d'água naturais ou artificiais;(grifei) 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas 
naturais, em faixa com largura mínima 
de:(grifei) 

Comentário: O atual Código Florestal 
disciplinou no corpo da norma, aspectos 
antes instituídos pela Resolução CONAMA 
nº 302/02343; Quanto aos reservatórios 
artificiais, a definição da área de APP, cabe 
ao licenciamento ambiental. 

 a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto 
para o corpo d’água com até 20 (vinte) 
hectares de superfície, cuja faixa marginal 
será de 50 (cinquenta) metros; 

 b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
 III - as áreas no entorno dos reservatórios 

d’água artificiais, na faixa definida na licença 
ambiental do empreendimento, observado o 
disposto nos §§ 1o e 2o344;(grifei) 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e IV – as áreas no entorno das nascentes e 

                                            
343 Resolução do CONAMA nº 303 de 20 de março de 2002 – Dispõe sobre os parâmetros, 
definições e limites de Área de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de 
uso do entorno. 

344 § 1o Não se aplica o previsto no inciso III nos casos em que os reservatórios artificiais de água 
não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água. 

§ 2o No entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas rurais com até 20 (vinte) hectares 
de superfície, a área de preservação permanente terá, no mínimo, 15 (quinze) metros. 
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nos chamados "olhos d'água", qualquer 
que seja a sua situação topográfica, num raio 
mínimo de 50 (cinquenta) metros de 
largura;(grifei)  

dos olhos d’água perenes, qualquer que 
seja sua situação topográfica, no raio mínimo 
de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 571, de 2012). 

Comentário: A M.P 571/12, alterou o regime 
jurídico das nascentes, privilegiando 
apenas as nascentes perenes.  

e) nas encostas ou partes destas, com 
declividade superior a 45°, equivalente a 
100% na linha de maior declive; 

V - as encostas ou partes destas com 
declividade superior a 45°, equivalente a 
100% (cem por cento) na linha de maior 
declive; 

Comentário: Não houve alteração. 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues; 

Comentário: Não houve alteração. 
 VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

Comentário: Inovação protetiva aos 
manguezais. 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a 
partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 
nunca inferior a 100 (cem) metros em 
projeções horizontais; (grifei) 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, 
até a linha de ruptura do relevo, em faixa 
nunca inferior a 100 (cem) metros em 
projeções horizontais;(grifei) 

Comentário: A nova lei substitui a 
expressão “a partir” pela expressão “até” 
definindo claramente a pretensão  
normativa. 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e 
oitocentos) metros, qualquer que seja a 
vegetação.  

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil 
e oitocentos) metros, qualquer que seja a 
vegetação; 

Comentário: Não houve alteração. 
d) no topo de morros, montes, montanhas e 
serras; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e 
serras, com altura mínima de 100 (cem) 
metros e inclinação média maior que 25°, as 
áreas delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura 
mínima da elevação sempre em relação à 
base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou 
espelho d’água adjacente ou, nos relevos 
ondulados, pela cota do ponto de sela mais 
próximo da elevação;(grifei) 

Comentário: Este texto altera dispositivos 
contidos na Resolução CONAMA nº 303/02, 
notadamente o inciso IV, do art.2º.345, a 
qual regulamenta o dispositivo em análise.

                                            
345 Art.2º,IV – Resolução CONAMA nº 303/02 – morro- elevação no terreno com cota do topo em 
relação a base entre cinquenta e trezentos metros e encostas com declividade superior a trinta por 
cento (aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade; 
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 XI – em veredas, a faixa marginal, em 
projeção horizontal, com largura mínima de 50 
(cinquenta) metros, a partir do limite do 
espaço brejoso e encharcado. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 571, de 2012). 

Comentário: Tal dispositivo está contido 
na Resolução CONAMA nº 303/02, inciso 
IV,do art.3º e não sofreu alteração. 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, 
assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei 
municipal, e nas regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, em todo o território 
abrangido, obervar-se-á o disposto nos 
respectivos planos diretores e leis de uso do 
solo, respeitados os princípios e limites a 
que se refere este artigo.(grifei). 

 

Art.4º,§ 9o Em áreas urbanas, assim 
entendidas as áreas compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei 
municipal, e nas regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, as faixas marginais 
de qualquer curso d’água natural que 
delimitem as áreas da faixa de passagem 
de inundação346 terão sua largura 
determinada pelos respectivos Planos 
Diretores e Leis de Uso do Solo, ouvidos os 
Conselhos Estaduais e Municipais de Meio 
Ambiente, sem prejuízo dos limites 
estabelecidos pelo inciso I do caput. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 571, de 
2012).(grifei) 

Comentário: Este dispositivo contém na 
essência a mesma estrutura normativa do 
dispositivo revogado, o que continuará a 
suscitar as mesmas interpretações dúbias 
ou equivocadas, haja vista que o caput 
deste artigo, já contempla o emprego das 
mesmas faixas marginais nos cursos 
d’água em zonas urbanas. 

 Art.4º,§ 10. No caso de áreas urbanas, assim 
entendidas as compreendidas nos perímetros 
urbanos definidos por lei municipal, e nas 
regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, observar-se-á o disposto nos 
respectivos Planos Diretores e Leis Municipais 
de Uso do Solo, sem prejuízo do disposto nos 
incisos do caput. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 571, de 2012). 

Comentário: Neste dispositivo o legislador, 
quis incluir as demais formas de APP, 
localizadas em áreas urbanas. 

 

                                            

346Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: XXII - faixa de passagem de inundação: área 
de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da 
enchente; 
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3.1.2 A Lei do Parcelamento do Solo Urbano e o Estatuto da Cidade 

A evolução das cidades segundo Coulanges347 se deu por 

sucessivas associações de pessoas, dada a convergência de interesses comuns, 

onde  “Várias famílias formaram a fratria, várias fratrias formaram as tribos, várias 

tribos formaram a cidade. Família, fatria, tribos, cidades, são, portanto, 

sociedades exatamente semelhantes entre si, nascida uma da outra, por uma 

série de federações”. No entanto, cada célula familiar mantinha suas tradições e 

cultos religiosos próprios. 

A origem das cidades na visão de Costa348 se deu em 

virtude duma necessidade comum e a 

A concentração das comunidades, provocada pelos mais diversos 
motivos, deu origem às cidades, que evoluíram com o transcurso 
dos séculos, se configurando com características que hoje 
permitem o destaque de elementos que lhes são comuns e que as 
definem como espaços urbanos. 

Sob o domínio Romano, esta expansão se avoluma trazendo 

consigo conflitos concernentes a ocupação do solo que “Pode ser dito que o 

Império Romano, desprovido de métodos de controle para seu crescimento 

ordenado, não possuía sistematizado planejamento para a ocupação de seu 

território”. 349  

A explosão demográfica decorrente da expansão industrial, 

fator preponderante no processo histórico evolutivo das Sociedades, massificou 

os aglomerados urbanos, obrigando o Estado, a disciplinar tais relações,   

ordenando juridicamente a ocupação dos espaços urbanos.  Neste diapasão 

Fiorillo350 assevera que 

                                            
347COULANGES, Numa Denis Fustel de. A Cidade Antiga. Disponível em: 
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/cidadeantiga.pdf .p.195. Acesso em 27 mai 12.  
 
348 COSTA, Carlos Magno Miqueri da. Direito Urbanístico Comparado - Planejamento Urbano – 
Das Constituições aos Tribunais Luso-Brasileiros. Editora Juruá. 2009.p.21. 
 
349 COSTA, Carlos Magno Miqueri da. Direito Urbanístico Comparado - Planejamento Urbano – 
Das Constituições aos Tribunais Luso-Brasileiros. Editora Juruá. 2009.p.30. 
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[...] associar a origem das cidades em decorrência das grandes 
mudanças da organização produtiva na medida em que referida 
organização transformou, ao longo da história, a vida cotidiana da 
pessoa humana, provocando, de maneira crescente, um grande 
salto no desenvolvimento demográfico. 

Costa351 leciona que “Desse modo, representa até os dias 

atuais o fato de que o supercrescimento não planejado das cidades gera 

patologias urbanas, causadas, muitas das vezes, por uma visão simplista e 

limitada de tal fenômeno, relacionada à mera expansão física”. 

A Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano, objetivando disciplinar a ocupação solo,  

concernente aos loteamentos352 e desmembramentos353, constituindo-se numa 

das mais importantes leis que tratam sobre o tema, haja vista, contribuir 

efetivamente, ao menos em tese, para a consolidação da ideia consubstanciada 

na função social da propriedade.  

Para Campos Júnior354 “O tema do parcelamento do solo 

refoge da classificação de mero exercício do direito de propriedade. A questão 

insere-se, hoje, nos lindes do direito urbanístico e na perspectiva da função social 

da propriedade”.  

                                                                                                                                    
350 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10.ed. rev., atual. e 
ampl. - São Paulo : Saraiva, 2009. p.533. 
 
351 COSTA, Carlos Magno Miqueri da. Direito Urbanístico Comparado - Planejamento Urbano – 
Das Constituições aos Tribunais Luso-Brasileiros. Editora Juruá. 2009.p.30. 
 
352BRASIL. Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766.htm. Acesso em 01 junho 2012. Art. 2º,§ 1º - 
Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de 
novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação 
das vias existentes. 

353BRASIL. Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766.htm. Acesso em 01 junho 2012. Art. 2º,§ 2º- 
considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 

354 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de.  O conflito entre o direito de propriedade e o meio 
ambiente. Curitiba: Juruá, 2004.p.188. 
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Conhecer o disciplinamento jurídico e por conseguinte o 

próprio direito, constitui exercício contínuo para o aprimoramento das relações 

sociais. Neste norte Reale355 assevera que “Qualquer conhecimento do homem, 

por conseguinte, desprovido da dimensão histórica, seria equívoco e mutilado. O 

mesmo se diga do conhecimento do direito, que é uma expressão do viver, do 

conviver do homem”. 

Por certo que o tema relativo à ordenada ocupação do solo 

urbano, ainda está distante de uma pacificação, pois segundo Duarte356 ainda há 

carência na efetividade desta norma, pela própria fragilidade estatal, enfatizando 

que 

No âmbito da ação estatal referente ao processo de elaboração, 
modificação e implementação da legislação urbana, constatamos 
as evidências de um processo de fragilização no dever  de 
 efetivação/concretização  daqueles direitos,  colocando  em 
 pauta aspectos teóricos e evidências fáticas no caso brasileiro. 

A seu turno Araújo357 referindo-se a norma em tela, discorre 

que “Ela traz regras básicas para os loteamentos e desmembramentos para fins 

urbanos, que podem ser complementadas por legislação estadual ou municipal”.  

Estas regras no entanto, não alcançam os objetivos 

disciplinadores propostos pelo legislador, pois a ganância, aliada à inércia do 

Poder Público, notadamente dos municípios, propiciam as ocupações irregulares, 

causando sérios problemas de ordem social, econômica e ambiental. Neste 

sentido, Campos Júnior358, dispõe que 

                                            
355 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5.ed. rev. e aum. – São Paulo: Saraiva, 
1994. p.80. 
 
356 DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio Ambiente e Moradia: Direitos Fundamentais e 
Espaços Especiais na Cidade. Curitiba : Juruá, 2009.p.89.  
 
357 ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de. Lei de Responsabilidade Territorial Urbana: 
situação atual do debate. Revista de Direito Ambiental. Ano 13. Nº 51, jul-set. 2008. p.232 – 
248. 
 
358 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de.  O conflito entre o direito de propriedade e o meio 
ambiente. Curitiba: Juruá, 2004.p.188. 



 132

É que o intuito de lucro não pode sobrepujar toda e qualquer 
perspectiva de ordenação da atividade de urbanização, causando 
gravíssimos problemas sociais e urbanos, notadamente porque, 
depois de alienadas as parcelas da divisão da gleba original 
irregularmente loteada, fica o Estado no dever de, depois de 
atendidos os requisitos legais, instalar equipamentos públicos e 
infra-estrutura nesses loteamentos, dos quais resultam, com 
freqüência, danos irreversíveis ao meio ambiente, devido à 
localização destes em unidades de conservação ambiental, a par 
da inexistência de sistemas de esgotamento sanitário e de coleta 
de águas pluviais, de que resulta a eleição de lagos e rios para 
despejo de esgotos e efluentes. 
 

A ocupação irregular do solo urbano também afeta as 

margens dos cursos d’água, consideradas pelo Código Florestal como área de 

preservação permanente, levando-se em conta as respectivas metragens 

estabelecidas pela mencionada norma. 

A norma que disciplina o parcelamento do solo urbano, 

consoante o inciso III do art.4º359, estabelece in verbis: “ao longo das águas 

correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, 

será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 (quinze) metros de 

cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica”.(grifei) 

 Sobre o tema Fink e Pereira360 lecionam que “Áreas ‘non 

aedifincandi’ são as reservadas em terrenos de propriedade privada, que ficam 

sujeitas a restrições ao direito de construir, por razões de interesse urbanístico, o 

que vale dizer, de interesse coletivo”.  

E avançam argumentando que “Trata-se de área que, por 

determinação de normas urbanísticas, consagradas em norma legal, não deve 

                                            
359 BRASIL. Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766.htm. Acesso em 01 junho 2012 
 
360 FINK,Daniel Roberto; PEREIRA, Márcio Silva. Vegetação de preservação permanente e 
meio ambiente urbano. Revista de Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 - abril-junho. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais, 1996. p. 77-90. 
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receber edificações. São destinadas a cumprir funções sociais como a ecológica, 

além das elementares urbanísticas da cidade”.361 

Com o propósito de ordenar o território urbano, a Magna 

Carta de 1988, em seu artigo 182362, instituiu a Política Urbana, a qual foi 

regulamentada pela Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001. No dizer de  Duarte363 

Coube ao Estatuto da Cidade, que entrou em vigor em 10.07.2001 
(Lei Federal 10.257)196, regulamentando o capítulo constitucional 
da Política Urbana, instituir um importante arsenal normativo 
capaz de municiar a Reforma Urbana em muitos de seus 
propósitos, especialmente na implementação de políticas focadas 
na redução da desigualdade social e na construção democrática 
das cidades. 

Discorre ainda o mencionado autor que a norma em 

comento se constitui num conjunto articulado de políticas públicas “voltado para o 

 atendimento  do seguinte  objetivo  primário: reduzir os níveis de injustiça social 

no meio urbano e promover uma maior democratização do planejamento e da 

gestão das cidades”.364 

3.2  PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 
O ordenamento jurídico num Estado Democrático de Direito,  

alicerçar-se-á em princípios que lhe proporcione sustentação e segurança 

jurídica, a fim de que as relações dali emanadas, reflitam a hegemonia 

democrática.  

                                            
361 FINK,Daniel Roberto; PEREIRA, Márcio Silva. Vegetação de preservação permanente e 
meio ambiente urbano. Revista de Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 - abril-junho. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais, 1996. p. 77-90. 
 
362 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: Art. 182. A política de 
desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 
 
363 DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio Ambiente e Moradia: Direitos Fundamentais e 
Espaços Especiais na Cidade. Curitiba : Editora Juruá, 2009.p.97. 
 
364 DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio Ambiente e Moradia: Direitos Fundamentais e 
Espaços Especiais na Cidade. Curitiba : Juruá, 2009.p.93. 
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Para tanto as normas jurídicas, fundam-se na legitimação 

social dos seus propósitos, neste sentido Dias365 assevera que 

A exigência de legitimação social e democrática do Direito não 
constitui um imperativo teórico, abstrato, mas uma demanda via 
da práxis jurídica, porque um Direito não legitimado só se 
cumprirá pela força que o avalize ou pela passividade social que o 
suporte. 

Streck366 acerca dos princípios, leciona que “Alguns 

doutrinadores dizem que os princípios correspondem a normas de direito natural, 

verdades jurídicas universais e imutáveis, inspiradas no sentido da equidade”. 

Argumenta ainda que “O princípio traz à tona o sentido que 

resulta desse ponto de encontro entre texto e realidade, em que um não subsiste 

sem o outro”.367 

Partindo desta ideia principiológica, em consonância com as 

inter-relações humanas, objetiva-se que o ordenamento jurídico proporcione à 

Sociedade segurança jurídica. Para Borba368 “O homem, em geral, como ser 

naturalmente sociável em seus afazeres cotidianos, demanda, para a satisfação 

de suas necessidades existenciais, contato com os seus semelhantes”.  
 

Enfatiza ainda que “Desses contatos,[...], é que surgem os 

conflitos intersubjetivos, os quais, não sendo resolvidos pela tutela de um “ser 

                                            
365 DIAS, Maria da Graça dos Santos. A justiça e o Imaginário Social. Florianópolis : Momento 
Atual, 2003. p. 41. 
 
366 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito. 8 .ed. rev. Atual. – Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 
109. 
 
367 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito. 8 .ed. rev. Atual. – Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 
114. 
 
368 BORBA, Rodrigo Esperança.Coisa Julgada versus Inconstitucionalidade - Controvérsias e 
Perspectivas. Curitiba : Editora Juruá, 2011.p.21. 
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maior”, constituiriam obstáculos eternos à harmonia, desenvolvimento, e, mesmo, 

à existência das sociedades humanas”.369 
 

E complementa seu raciocínio aduzindo que “Daí a 

necessidade de um poder superior estabelecer preceitos de condutas em abstrato 

a orientar as relações humanas, arrimados em autoridade suficiente a impô-los 

coercitivamente de forma genérica e impessoal a todos”. 370 

 

Para melhor compreender este poder superior a que se 

refere o mencionado autor, é oportuno socorrer-nos aos ensinamentos de 

Bobbio371, quando este trata do critério utilizado para definir o sujeito ao qual a 

norma é destinada, pois segundo suas convicções, os destinatários da norma são 

o súdito ou o juiz. Aos súditos (sociedade) a norma jurídica deve ser seguida da 

convicção ou crença na sua obrigatoriedade. 

 

No que concerne a obrigatoriedade da norma 

Bobbio372leciona no sentido de que “observar uma norma com a convicção da sua 

obrigatoriedade, quer dizer, com a convicção de que, se a violássemos, iríamos 

ao encontro da intervenção do poder judiciário e, muito provavelmente, da 

aplicação de uma sanção”. 

 

O outro destinatário da norma jurídica na visão deste  

doutrinador, é o juiz e, para tanto, busca defini-lo lecionando que o “[...]juiz é 

                                            
369 BORBA, Rodrigo Esperança.Coisa Julgada versus Inconstitucionalidade - Controvérsias e 
Perspectivas. Curitiba : Editora Juruá, 2011.p.21. 
 
370 BORBA, Rodrigo Esperança.Coisa Julgada versus Inconstitucionalidade - Controvérsias e 
Perspectivas. Curitiba : Editora Juruá, 2011.p.21. 
 

371BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste C. 
L.Santos;rev.Claudio De Cicco; apres. Tércio Sampaio Ferraz Júnior 10 ed.- Brasilia : Editora 
Universidade de Brasilia, 1997.p.26. 

 
372BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste C. 
L.Santos;rev.Claudio De Cicco; apres. Tércio Sampaio Ferraz Júnior 10 ed.- Brasilia : Editora 
Universidade de Brasilia, 1997.p.26. 
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aquele ao qual uma norma do ordenamento atribui o poder e o dever de 

estabelecer quem tem razão e quem não tem, e de tornar assim possível a 

execução de uma sanção”.373 

 

A sanção decorrente da violação da norma jurídica, deve 

refletir a aplicação justa e segura do direito. No sentir de Nader374,ao refletir sobre 

justiça e segurança jurídica, estabelece que “Apesar de hierarquicamente 

superior, a justiça depende da segurança para produzir os seus efeitos na vida 

social. Por este motivo se diz que a segurança é um valor fundante e a justiça é 

um valor fundado”. 

E prossegue em suas acertadas lições, ponderando acerca 

da segurança e da justiça, informando que “Daí Wilhelm Sauer ter afirmado, em 

relação ao Direito, que ‘a segurança jurídica é a finalidade próxima; a finalidade 

distante é a justiça’”. 375 

As reflexões de Grau376 por sua vez, indicam que “[...] 

afirmar ser incabível discutirmos a ‘justiça’ ou ‘injustiça’ da norma produzida ou da 

decisão tomada pelo juiz, visto que nem uma, nem outra (‘justiça’ ou ‘injustiça’), 

existem em si”.  

E elucida os conceitos asseverando que “[...] os sentidos, de 

uma e outra, são assumidos exclusivamente quando se as relacione à segurança 

                                            
373 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste C. 
L.Santos;rev.Claudio De Cicco; apres. Tércio Sampaio Ferraz Júnior 10 ed.- Brasilia : Editora 
Universidade de Brasilia, 1997.p.26. 
 
374 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito – Rio de Janeiro : Forense, 2002. p.115. 
 
375 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito – Rio de Janeiro : Forense, 2002. p.115. 
 
376 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o Direito pressuposto. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008. p. 105. 
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(segurança social), tal como concebida, em determinado momento histórico vivido 

por determinada sociedade”. 377 

Compartilhando deste posicionamento jurídico-doutrinário 

Cambi378 aduz que “A segurança jurídica é um dos valores fundamentais para o 

Direito, mas não é o único valor fundamental, devendo ser, por isso, ponderado 

juntamente com a justiça”. 

A prestação jurisdicional com equidade, consubstancia-se 

num exercício de extremo rigor, e a norma positivada, não pode ser o único 

estribo a se guiar o aplicador da norma jurídica, devendo pois no contexto dos 

fatos e da percepção valorativa, distribuir efetivamente a justiça. Neste sentido 

Cambi379 pondera 

Portanto, a segurança jurídica não pode ser construída em moldes 
positivistas, separando-se, em um lado, a previsão de regras e 
princípios a serem aplicados antes da ocorrência do caso concreto 
e, em outro, pessoas submetidas a qualquer espécie de imposição 
coercitiva decorrente de um juiz “neutro”, passivo, que sirva 
apenas para declarar, acriticamente, “o” sentido abstrato já 
previsto pelo legislador.  

Na seara ambiental, pertinentemente à ocupação do solo 

urbano em áreas de preservação permanente, em razão da dubiedade trazida 

pelo texto legal, produz em determinadas circunstâncias insegurança jurídica nas 

relações entre o Estado e a Sociedade.  

                                            
377 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o Direito pressuposto. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo : 
Malheiros Editores, 2008. p. 105. 
 
378 CAMBI, Eduardo. Jurisdição no Processo Civil - Compreensão Crítica. Curitiba: Editora 
Juruá, 2002.p.114. 
 
379 CAMBI, Eduardo. Jurisdição no Processo Civil - Compreensão Crítica. Curitiba: Editora 
Juruá, 2002.p.114. 
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Assim Marin380, dispõe que “Partindo de um razoável 

histórico sobre a atividade estatal de solução dos conflitos, podemos observar um 

contraponto existente entre a efetividade e a segurança jurídica das decisões”. 

Cambi381 por sua vez, elucida o tema discorrendo sobre 

métodos interpretativos, a fim de que se observe a norma com apurada acuidade, 

objetivando a obtensão da extensão do seu teor , e 
 
Portanto, a norma obtida pelo processo, com auxílio dos métodos 
hermenêuticos, decorrentes da valoração dos princípios e das 
regras jurídicas, pode ser considerada correta quando: i) a 
solução encontrada puder se inserir na moldura do ordenamento 
jurídico; ii) a sua aplicação seja justificada por um processo 
anterior, com ampla oportunidade de participação dos 
juridicamente interessados, e com uma motivação considerada 
razoável para legitimá-la socialmente; iii) forem observados os 
valores dominantes no momento (histórico, ético, político, 
econômico, cultural etc.) em que a decisão é tomada.  

 

Ao sistema normativo cumpre prover de maneira indubitável 

relações jurídicas seguras, pois para Borba382 “[...]o objetivo do direito de 

promover segurança jurídica parece não despertar maiores polêmicas”.  

Por conseguinte, estas relações são compartilhadas por 

diversos atores, que devem ter no ordenamento jurídico determinado grau de 

confiabilidade. Deste modo o mencionado autor leciona “[...]que não há como 

entendê-lo senão como um instrumento de regramento de condutas humanas 

com a finalidade de permitir um relacionamento seguro entre os homens”.383 

Proporcionar tratamento justo aos membros de uma 

Sociedade através do Direito, não se traduz numa tarefa das mais fáceis, 
                                            
380 MARIN, Jeferson Dytz (coord). Jurisdição e Processo - Efetividade e Realização da 
Pretensão Material. Curitiba : Editora Juruá, 2008. p. 187. 
 
381 CAMBI, Eduardo. Jurisdição no Processo Civil - Compreensão Crítica. Curitiba: Editora 
Juruá, 2002.p.112. 
 
382 BORBA, Rodrigo Esperança.Coisa Julgada versus Inconstitucionalidade - Controvérsias e 
Perspectivas. Curitiba : Editora Juruá, 2011.p.21. 
 
383 BORBA, Rodrigo Esperança.Coisa Julgada versus Inconstitucionalidade - Controvérsias e 
Perspectivas. Curitiba : Editora Juruá, 2011.p.21. 
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cabendo a cada integrante e aos Poderes constituídos promovê-la através dos 

dispositivos jurídicos disponíveis, numa incessante construção de ideias.  

Para Nader384 “A justiça é o magno tema do Direito e, ao 

mesmo tempo, permanente desafio aos filósofos do Direito, que pretendem 

conceituá-la, e ao próprio legislador que movido por interesses de ordem prática, 

pretende consagrá-la nos textos legislativos”.  

E complementa o seu pensamento, mencionando o clássico 

conceito de justiça, aduzindo que “Com base nas concepções de Platão e 

Aristóteles, o jurisconsulto Ulpiano assim a formulou: justitia est constans et 

perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (Justiça é a constante e firme 

vontade de dar a cada um o que é seu)”.385 

Neste viés, dada a pertinência do tema Cambi386 assevera 

que  

Por isso, a justiça deve ser ponderada com a segurança jurídica, 
que também é um dos valores essenciais ao Direito. Proporcionar 
uma certa estabilidade e um mínimo grau de certeza às relações 
sociais são as preocupações inerentes à noção de segurança 
jurídica.O sistema jurídico deve prever, de antemão, o que as 
pessoas devem ou podem fazer, tendo em vista os resultados ou 
as conseqüências imputáveis aos seus atos.A segurança jurídica 
traduz esse conhecimento prévio dos direitos e dos deveres, 
permitindo o convívio social sem comoções abruptas ou surpresas 
inesperadas. Com isso, o ordenamento jurídico nada mais faz do 
que refletir o sentimento comum de previsibilidade, pois as 
decisões e os comportamentos humano são determinados pelas 
conseqüências que a ação ou a omissão das pessoas podem 
produzir, a curto, médio ou longo prazos. 

O ordenamento jurídico objetiva instituir na Sociedade 

preceitos harmônicos de convivência e estabilidade nas relações entre os sujeitos 

de direito, neste sentido Borba387estabelece que 
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Ora, não há como possibilitar esta convivência harmônica entre os 
homens sem que se proveja segurança jurídica. Reale, por 
exemplo, aponta que se pode dizer, “sem maiores indagações, 
que o Direito corresponde à exigência essencial e indeclinável de 
uma convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia 
subsistir sem um mínimo de ordem, de direção e 
solidariedade,[...]”. 

Além destas convicções jurídicas Reale388 adiciona à 

segurança um elemento essencial, que se consubstancia  no valor da certeza, a 

qual se acopla perfeitamente a ideia de segurança jurídica, haja vista que, é 

imprescindível aos mais variados atores sociais, terem certeza das garantias 

oferecidas pelo Estado. Neste viés leciona que 

Na problemática da segurança, por exemplo, percebe-se algo de 
existente ab extra, na relativa objetividade peculiar a todos os 
‘seres históricos’, em termos de certeza, e há, ao mesmo tempo, 
algo de subjetivo, um sentimento, a atitude psicológica dos 
sujeitos perante o complexo de regras estabelecidas como 
expressão genérica e objetiva da segurança mesma. 

E conclui o seu raciocínio aduzindo que “Prefiro dizer que 

certeza e segurança formam uma ‘díade’ inseparável, visto como, se é verdade 

que quanto mais o direito se torna certo, mais gera condições de segurança,[...]”. 

389 

Na visão de Melo390 observa que “Quando se trata de 

segurança jurídica individual, não basta que a lei hipotética e abstratamente 

garanta o direito de exigibilidade só porque estabeleça a hipótese de sanções”. 

Leciona ainda o mencionado professor que “É preciso que 

os instrumentos coercitivos do Estado sejam suficientemente eficazes para que a 

norma substantiva seja aplicada”. 391 
                                                                                                                                    
387 BORBA, Rodrigo Esperança.Coisa Julgada versus Inconstitucionalidade - Controvérsias e 
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1994.p.87. 
390 MELO, Osvaldo Ferreira de.Temas atuais de Política do Direito. Porto Alegre : Sérgio Fabris, 
1998.p.38. 
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Sob esta concepção, passo a demonstrar juridicamente, 

conflitos resultantes da insegurança e da incerteza destas relações, decorrentes 

do conflito aparente de normas. 

A insegurança jurídica aqui relatada é fruto duma produção 

legislativa dúbia, as quais estão contidas nas leis federais que instituem o código 

florestal e a lei do parcelamento do solo urbano, aliada a processos interpretativos 

divergentes, tanto sob o lume doutrinário, quanto o jurisprudencial. 

O conflito reside na aplicação normativa concernente à 

ocupação do solo urbano em áreas localizadas às margens de cursos d’água, 

resultando em prejuízos econômicos, sociais e ambientais. 

 

3.3  O CONFLITO APARENTE DE NORMAS 
 

O ordenamento jurídico enquanto conjunto de normas 

dispostas harmonicamente dentro de um sistema, se propõe ordenar as relações 

e inter-relações Estado-Sociedade, através de normas jurídicas elaboradas sob o 

manto da Constitucionalidade. 

Dentro do sistema as normas devem efetivamente produzir 

efeitos jurídicos positivos, sendo inadmissível segundo Bobbio392 coexistir normas 

incompatíveis. Neste norte assevera que ”Diz-se que um sistema jurídico constitui 

um sistema porque não podem coexistir nele normas incompatíveis. Aqui, 

‘sistema’ equivale à validade do princípio que exclui a incompatibilidade das 

normas”.  
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Argumenta ainda o festejado doutrinador que “Se isso é 

verdade, quer dizer que as normas de um ordenamento têm um certo 

relacionamento entre si, e esse relacionamento é o relacionamento de 

compatibilidade, que implica a exclusão da incompatibilidade”. 393 

A incompatibilidade normativa se reflete em antinomias 

jurídicas. O termo antinomia é composto pelo prefixo grego “anti” que significa 

contra e pelo sufixo “nomos” que significa lei ou regra.  

 

No âmbito jurídico, antinomia consolida a ideia de 

contradição real ou aparente entre duas leis. Neste lume Lima394 aduz que 
 
A palavra antinomia, utilizada no sentido ora estudado, aparece já 
na antiguidade; vide Plutarco e Quintiliano. Todavia, a aparição de 
imersão jurídica ocorreu tão só em Gloclenius (1613). Ademais, 
ainda no século XVII, J. H. Zedler (1732) a define como 
contrariedade de leis que ocorrem quando duas leis se opõem ou 
mesmo se contradizem[...]. 
 

Na visão de Grau395 “Antinomia jurídica, pois, é situação que 

impõe a extirpação, do sistema, de uma das regras”. E enfatiza o mencionado 

autor que “A decisão, inafastável, a propósito de qual dessas regras há de ser 

preservada será informada mediante a utilização do critério ou critérios 

contemplados, para tanto, no sistema”.396 
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Para Bobbio397 “Definimos a antinomia como aquela situação 

na qual são colocadas em existência duas normas, das quais uma obriga e a 

outra proíbe, ou uma obriga e a outra permite, ou uma proíbe e a outra permite o 

mesmo comportamento”.  

Porém, segundo sua concepção, tal conceito estaria 

incompleto, pois para que possa ocorrer a antinomia jurídica são necessárias 

ainda duas condições importantes, a dizer que, as duas normas devem pertencer 

ao mesmo ordenamento e ambas devem ter o mesmo âmbito de validade. 

Grau398corroborando com estes preceitos aduz que 

Sem pretender, neste passo, penetrar o tema das antinomias 
jurídicas, importa observar que o conflito entre regras jurídicas 
resulta em antinomia – entendida esta como situação de 
incompatibilidade entre ambas (ambas pertencendo ao mesmo 
ordenamento e tendo o mesmo âmbito de validade), que conduz à 
necessidade de uma delas ser eliminada do sistema. 

No sentir de Lima399 a antinomia jurídica ”[...]não é nada 

mais do que a existência de duas normas, a tipificar a mesma conduta, com 

soluções antagônicas, no entanto, que possuam esses três elementos: 

incompatibilidade, indecidibilidade e necessidade de decisão”. 

A resolução das antinomias jurídicas se dá através da 

aplicação de critérios próprios e carecem que o intérprete compreenda a 

finalidade da norma jurídica. Neste norte Reale400 estabelece que “Uma norma 
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jurídica é a integração de algo da realidade social numa estrutura regulativa 

obrigatória”.  

E complementa o seu argumento asseverando que “A norma 

é a forma que o jurista usa para expressar o que deve ou não deve ser feito para 

a realização de um valor ou impedir a ocorrência de um desvalor”. 401 

Na visão de Grau402 a “Norma jurídica é gênero que alberga, 

como espécies, regras e princípios – entre estes últimos incluídos tanto os 

princípios explícitos quanto os princípios gerais de direito”. 

Finaliza assim o seu posicionamento aduzindo que “A norma 

jurídica é produzida para ser aplicada a um caso concreto. Essa aplicação se dá 

mediante a formulação de uma decisão jurídica, uma sentença, que expressa a 

norma de decisão”.403 

Os conflitos sociais num Estado Democrático de Direito, 

visando a eficaz resolução, tendem invariavelmente, a se escorar na efetividade 

da norma. Para tanto, é imprescindível que o interprete a estude. Neste viés 

Nader404leciona que 

[...] o estudo da norma jurídica é de fundamental importância, 
porque se refere à substância própria do Direito Objetivo. Ao 
dispor sobre fatos e consagrar valores, as normas jurídicas são o 
ponto culminante do processo de elaboração do Direito e o ponto 
de partida operacional da Dogmática Jurídica, cuja função é a de 
sistematizar e descrever a ordem jurídica vigente. 

O ponto nevrálgico desta pesquisa se funda na 

aplicabilidade ou não do Código Florestal nos espaços urbanos, no que concerne 

aos limites protetivos estabelecidos para as áreas de preservação permanente, 
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notadamente as localizadas nas margens de cursos d’água, haja vista que a Lei 

federal que institui o parcelamento do solo urbano, dispõe de modo diverso com 

relação aos limites protetivos, gerando infindáveis conflitos e insegurança jurídica. 

Esclarece-se que por ora o objeto da análise jurídica se 

fixará, no conteúdo legal disposto no art. 2º, “a”, 1, e no parágrafo único, da Lei nº 

4.771 de 15 de setembro de 1965, bem como no inciso III, art. 4º da Lei nº 6.766 

de 19 de dezembro de 1979. 

No momento seguinte abordar-se-á comparativamente a 

nova redação legislativa do Código Florestal, trazida pela promulgação da Lei nº 

12.651 de 25 de maio de 2012, bem como da Medida Provisória nº 571 de 2012. 

Para melhor elucidação, é importante traçarmos uma linha 

cronológica das normas que se sucederam no tempo, as quais visaram dar 

proteção às faixas marginais dos cursos d’água.  

O Código Florestal de 1934405, instituído através do Decreto 

nº 23.793 de 23 de janeiro, não estabelece metragens específicas para a proteção 

das margens dos cursos d’água, tratando-as como florestas protetoras e 

considerando-as como de conservação perene, inclusive proibindo o corte de 

matas localizadas nas suas margens, in verbis: 

Art. 4º Serão consideradas florestas protectoras as que, por sua 
localização, servirem conjuncta ou separadamente para qualquer 
dos fins seguintes: 

a) conservar o regimen das aguas; 
b) evitar a erosão das terras pela acção dos agentes naturaes; 
c) fixar dunas; 
d) [...] 
e) Assegurar condições de salubridade pública; 
f) Proteger sítios que por sua belleza mereçam ser consevados; 
g) Asilar especimens raros da fauna indigena. 
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Art. 8º Consideram-se de conservação perenne, e são 
inalienaveis, salvo se o adquirente se obrigar, por si, seus 
herdeiros e successores, a mantel-as sob o regimen legal 
respectivo, as florestas protectoras e as remanescentes. 

Art. 22. É prohibido mesmo aos proprietarios: 

b) derrubar, nas regiões de vegetação escassa, para transformar 
em lenha, ou carvão, mattas ainda existentes ás margens dos 
cursos dagua, lagos e estradas de qualquer natureza entregues 
á serventia publica;(grifei) 

g) cortar arvores em florestas protectoras ou remanescentes 
(excluidos os parques), mesmo em formação, sem licença previa 
da autoridade florestal competente, observados os dispositivos 
applicaveis deste codigo, ou contrariando as determinações da 
mesma autoridade; 

Por sua vez, o Código Florestal de 1965, instituído através 

da Lei nº 4.771406, quando de sua promulgação em 15 de setembro, estabelecia 

em seu art.2º alínea “a-1” como área de preservação permanente faixa marginal 

mínima de cinco metros de cada margem para a proteção dos cursos d’água, in 

verbis:  

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito 
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural 
situadas: 

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa 
marginal cuja largura mínima será:  

1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros 
de largura:  

Em 1986 com advento da Lei 7.511407 vigente a contar de 07 

de julho, ocorre a alteração legislativa concernente a faixa protetiva das margens 

dos cursos d’água, estabelecendo faixa marginal de 30 metros para cada lado da 

margem, in verbis:  

                                            
406BRASIL. Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965. Disponível em: 
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Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito 
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural 
situadas: 

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa 
marginal cuja largura mínima será:  

1. de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros 
de largura;  

No ano de 1989, a mencionada norma sofre nova alteração 

através da Lei nº 7.803408 de 18 de julho, no entanto, a faixa marginal protetiva 

mínima de 30 metros permanece a mesma estabelecida através da lei anterior, 

alterando apenas a letra “a” no tocante a expressão “desde o seu nível mais alto” 

bem como no número “1”, a substituição da expressão, rios pela expressão 

“cursos d’água”, in verbis: 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito 
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural 
situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu 
nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: 
(grifei) 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 
(dez) metros de largura; (grifei) 

O atual código florestal, instituído através da Lei nº 12.651409 

de 25 de maio de 2012, manteve a faixa marginal protetiva mínima de 30 metros, 

para cada margem do curso d’água, no entanto, inovou em relação a norma 

revogada, quando estabelece expressamente que se aplica tal dispositivo em 

áreas rurais ou urbanas, in verbis: 

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (grifei) 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a 
borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 
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a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 
metros de largura; 

[...] 

Há de se ressaltar que a Lei nº 4.771 de 1965, objetivou 

definir a dicotomia, rural e urbano, no que concerne às áreas de preservação 

permanente, através do texto legal contido no parágrafo único do art. 2º, porém, 

conforme será demonstrado nesta pesquisa, o texto não possui clareza suficiente, 

dando margem às interpretações diversas, tanto sob a ótica doutrinária, quanto 

jurisprudencial, in verbis: 

No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas 
nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território 
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites 
a que se refere este artigo.410 

Extraí-se do texto num primeiro momento, que o legislador 

federal atribuiu ao município a competência para legislar sobre este tema, desde 

que não desrespeite os princípios e limites estabelecidos, porém, não é tema 

pacífico. 

Na análise sobre o tema, elaborada por Araújo411 esta 

observa que “Em relação às APP em áreas urbanas, a lei apresenta redação que 

tem gerado sérias controvérsias. Há posições totalmente antagônicas em relação 

ao termo “limites” presente no parágrafo único do art. 2º do Código Florestal”.  

 

Visando esclarecer o texto legal Araújo412 leciona que  
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Esse termo não pode ser compreendido como significando as 
mesmas quantidades numéricas contidas na norma federal, pois 
assim não seria a lei municipal senão mera repetição daquela. 
Não pode também ser entendido como estabelecendo aquelas 
quantidades como limite mínimo a ser obedecido pelo legislador 
local, que assim só poderia estatuir restrições maiores. Isso 
porque tal situação redundaria no paradoxo de se impor para o 
espaço urbano padrões mais rigorosos do que para o natural. Por 
conseguinte, a expressão limites apenas pode significar que a lei 
municipal não pode fixar padrões mais rigorosos do que os 
contidos na federal, que constitui, por assim dizer, o seu teto. 
Esse critério visaria assegurar que não fosse a propriedade 
urbana mais onerada que a rural pelas restrições impostas à sua 
utilização em prol da preservação ambiental. 
 

Damis e Andrade413 tecem críticas veementes à redação 

deste dispositivo legal e posicionam-se na direção de que o mencionado texto 

somente teria sentido, se fosse para excepcionar dos princípios e limites ali 

dispostos, discorrendo que 

A redação da parte final do texto deste parágrafo único é 
incoerente e contradiz o seu próprio conteúdo e significado, pois a 
determinação de serem ‘respeitados os princípios e limites a que 
se refere este artigo’ torna absolutamente inútil o estatuído no 
restante deste parágrafo único. Bastaria a supressão do parágrafo 
para fazer prevalecer os princípios e limites a que se refere este 
artigo. Este parágrafo só se justifica, e adquire sentido, se for para 
excepcionar dos princípios e limites deste artigo as faixas situadas 
ao longo dos rios e cursos d’água em áreas urbanas e nas regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas. 

Neste contexto Magri e Borges414 asseveram que “O 

parágrafo único do art. 2º[...]remeteu ao legislador municipal a tutela da vegetação 

natural nas áreas urbanas, estabelecendo ao mesmo tempo, como parâmetro de 

sua atuação o respeito aos ‘princípios e limites’ referidos no corpo daquele 

dispositivo”. 

                                            
413 DAMIS,Roberta Casali Bahia; ANDRADE,Taís de Souza. A inaplicabilidade do Código 
Florestal em área urbana. 2006. Disponível em: 
http://www.ecodesenvolvimento.org.br/biblioteca/artigos/a-inaplicabilidade-do-codigo-florestal-em-
area. Acesso em 25 de maio de 2012. 
 
414 MAGRI, Ronald Victor Romero; BORGES, Ana Lucia Moreira. Vegetação de Preservação 
Permanente e Área Urbana – Uma interpretação do parágrafo único, do art. 2º, do Código 
Florestal. Revista de Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 – abril-junho. 1996. p. 71 – 76. 
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A controvérsia neste ponto reside na interpretação precisa 

das expressões “princípios e limites” aludidos pelo mencionado dispositivo legal.  

Assim os citados autores argumentam que 

E quais são esses princípios e limites? Quanto aos primeiros, não 
pode haver dúvida de que se cuida das hipóteses em que a 
vegetação natural deve ser permanentemente preservada, ou 
seja, sempre que a mesma se encontre nas situações topológicas 
referidas nas alíneas a a h, do art. 2º, da Lei 4.771/65. Ou seja, 
mesmo no interior do perímetro urbano deve ser preservada a 
cobertura do solo e dos mananciais. A possibilidade de 
controvérsia surge quanto a expressão ‘limites’ empregada na lei. 
Este termo não pode ser compreendido como significando as 
mesmas quantidades numéricas contidas na norma federal, pois 
assim não seria a lei municipal senão mera repetição daquela. 
Não pode também ser entendida como estabelecendo aquelas 
quantidades como limite mínimo a ser obedecido pelo legislador 
local que assim só poderia estatuir restrições anda maiores. Isto 
porque tal situação redundaria no paradoxo de se impor para o 
espaço urbano padrões mais rigorosos do que para o natural. 
Apenas para ilustrar esse ponto, basta figurar a hipótese de uma 
cidade ribeirinha, situada à beira de um rio com mais de 
seiscentos metros de largura, ter de deslocar-se para no mínimo, 
meio quilômetro de sua margem, para satisfazer à norma do art. 
2º, letra a, inc. V, da lei em causa, posto que o estatuto municipal 
sobre o tema não poderia autorizar qualquer supressão da 
vegetação nativa ciliar naquela extensão. “Por conseguinte, a 
expressão ‘limites’ apenas pode significar que a lei municipal não 
pode fixar padrões mais rigorosos do que os contidos na federal, 
que constitui, por assim dizer, o seu teto.”415 

Se para Magri e Borges os limites estabelecidos pela norma 

se constituem num teto, para Freitas416 ocorre justamente o inverso e leciona que 

“A verdade é que o art. 2º, parágrafo único, determina respeito aos princípios e 

limites nele previstos, levando à conclusão de que as leis municipais não poderão 

fixar outros, inferiores. Essa é minha posição pessoal”.  

Neste ponto da pesquisa é oportuno ilustrar as 

argumentações doutrinárias, com um quadro comparativo, concernente ao caput 

                                            
415 MAGRI, Ronald Victor Romero; BORGES, Ana Lucia Moreira. Vegetação de Preservação 
Permanente e Área Urbana – Uma interpretação do parágrafo único, do art. 2º, do Código 
Florestal. Revista de Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 – abril-junho. 1996. p. 71 – 76. 
 
416 FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Ambiental em Evolução nº 2.1ªed.(ano 2000), 6ª 
tir.Curitiba : Juruá, 2006.p.323. 
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e parágrafo único do art. 2º da Lei nº 4.771/65 e o §9º e caput do art. 4º da Lei nº 

12.651/12, in verbis: 

Lei nº 4.771/65 – Parágrafo Único, art.2º 

Revogado 

Lei nº 12.651/12 – §9º,art.4º 

Vigente 

Art. 2° Consideram-se de preservação 
permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas: 

Art. 4o Considera-se Área de 
Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos 
desta Lei: (grifei) 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, 
assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, 
e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, 
obervar-se-á o disposto nos respectivos 
planos diretores e leis de uso do solo, 
respeitados os princípios e limites a que se 
refere este artigo.(grifei). 

 

§ 9o - Em áreas urbanas, assim 
entendidas as áreas compreendidas 
nos perímetros urbanos definidos por lei 
municipal, e nas regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas, as faixas 
marginais de qualquer curso d’água 
natural que delimitem as áreas da 
faixa de passagem de inundação417 
terão sua largura determinada pelos 
respectivos Planos Diretores e Leis de 
Uso do Solo, ouvidos os Conselhos 
Estaduais e Municipais de Meio 
Ambiente, sem prejuízo dos limites 
estabelecidos pelo inciso I do caput. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 571, 
de 2012).(grifei) 

 

Analisando os dispositivos em comento observa-se que o 

legislador alterou a redação do caput do art. 4º do atual Código Florestal, em 

relação a norma revogada, introduzindo literalmente as expressões “zonas rurais 

ou urbanas”, não deixando margem à dúvidas, quanto ao âmbito de aplicabilidade 

dos dispositivos concernente às áreas de preservação permanente e suas 

delimitações. 

                                            

417Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: XXII - faixa de passagem de inundação: área 
de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da 
enchente; 
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Quanto ao parágrafo nono, da norma vigente, este faz 

referência as faixas marginais de qualquer curso d’água, no entanto, reafirma o 

que já dispunha o dispositivo revogado, enfatizando que não haverá prejuízo aos 

limites já estabelecidos, porém, inova quando determina que caberá aos planos 

diretores e leis de uso do solo determinar a largura da faixa de passagem de 

inundação, a qual se caracteriza em área de várzea ou planície de inundação 

adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da enchente. 

Apesar dos espaços urbanos e rurais terem características e 

disciplinamento legais próprios, pois há especificidades distintas nestes meios, é 

relevante conjecturar que a questão é muito mais ampla e profunda, do que 

mensurar os limites das faixas marginais de cursos d’água, haja vista que, o que 

está em xeque é o próprio equilíbrio ecológico, preconizado pela Carta 

Constitucional.  

Para ilustrar esta ideia recorre-se aos ensinamentos de 

Capra418, que numa perspectiva holística assevera que 

Toda a questão dos valores é fundamental para a ecologia 
profunda; é, de fato, sua característica definidora central. 
Enquanto que o velho paradigma está baseado em valores 
antropocêntricos (centralizados no ser humano), a ecologia 
profunda está alicerçada em valores ecocêntricos (centralizados 
na Terra). É uma visão de mundo que reconhece o valor inerente 
da vida não-humana. Todos os seres vivos são membros de 
comunidades ecológicas ligadas umas às outras numa rede de 
interdependências. Quando essa percepção ecológica profunda 
torna-se parte de nossa consciência cotidiana, emerge um 
sistema de ética radicalmente novo. Essa ética ecológica profunda 
é urgentemente necessária nos dias de hoje, e especialmente na 
ciência, uma vez que a maior parte daquilo que os cientistas 
fazem não atua no sentido de promover a vida nem de preservar a 
vida, mas sim no sentido de destruir a vida. 
 

Apesar desta visão ecológico-global ser extremamente 

importante para esta reflexão, não há como deixarmos de enfrentar questões de 

                                            
418 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos -
Tradução,Newton Roberval Eichemberg. Editora Cultrix-São Paulo.2006.p.25. Disponível em: 
http://livrosdamara.pbworks.com/f/Fritjof%2520Capra%2520-
%2520A%2520teia%2520da%2520vida.pdf . Acesso em 21 jul 11. 
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ordem técnica, as quais devem ser mensuradas a luz do ordenamento jurídico, 

cujo disciplinamento converge para a preservação das faixas marginais dos 

cursos d’água. Segundo Araújo419 

As cidades, não raro, nascem e crescem a partir de rios, por 
motivos óbvios, quais sejam, além de funcionar como canal de 
comunicação, os rios dão suporte a serviços essenciais, que 
incluem o abastecimento de água potável e a eliminação dos 
efluentes sanitários e industriais. Ao longo desses cursos d´água, 
em tese, deveriam ser observadas todas as normas que regulam 
as APP. Na prática, todavia, essas e outras APP têm sido 
simplesmente ignoradas na maioria de nossos núcleos urbanos, 
realidade que se associa a graves prejuízos ambientais, como o 
assoreamento dos corpos d´água, e a eventos que acarretam 
sérios riscos para as populações humanas, como as enchentes e 
os deslizamentos de encostas. 
 

Em razão da evolução civilizatória ter estas características, e 

diante da impossibilidade ou da extrema onerosidade de trazer os ambientes 

naturais ao status quo ante, principalmente as relativas às áreas de preservação 

permanente, pois a ocupação do solo urbano, as modificaram irreversivelmente, a 

norma passou a denominá-las de áreas urbanas consolidadas. 

O atual Código Florestal420 conceitua a expressão áreas 

urbanas consolidadas da seguinte maneira, in verbis: 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

XXVII – área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II 
do caput do art. 47 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 
2009. (Incluído pela Medida Provisória nº 571, de 2012-  Art. 47. 
Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos 
urbanos, consideram-se:  

I – área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída no 
perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal 
específica;  

                                            
419 ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de. As Áreas de Preservação Permanente e a 
Questão Urbana. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. 2002. Disponível em: 
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1083. Acesso em 15 jan 2012. 
 
420 BRASIL. Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm Acesso em 14 jun 2012. 
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II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com 
densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por 
hectare e malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 
(dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana 
implantados:  

a) drenagem de águas pluviais urbanas; b) esgotamento sanitário;  
c) abastecimento de água potável; d) distribuição de energia 
elétrica; ou e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos 
sólidos;  

A recuperação das áreas de preservação permanente nos 

espaços urbanos consolidados, é extremamente complexa e onerosa, por este 

motivo, Figueiredo421 aduz que  

[...] a recuperação de áreas de preservação permanente urbanas 
com ocupação consolidada somente há de ser exigida nas 
hipóteses em que os benefícios ambientais trazidos por sua 
revitalização sejam superiores ao impacto ambiental e de 
vizinhança decorrente da realização da obra e seus custos sejam 
compatíveis com o benefício trazido para a coletividade. 

Sob uma perspectiva dicotômica entre espaços urbanos e 

rurais Magri e Borges422 demonstram que não se pode dar o mesmo tratamento 

legislativo a estes espaços, em razões de suas peculiaridades e, neste ponto 

aduzem que 

No espaço urbano, mais exíguo, muito mais caro e geralmente já 
alterado de forma irreversível, os elementos naturais se integram 
como dados da paisagem, muito mais do que como reserva 
biológicas ou instrumentos de proteção do solo e das águas, de 
resto usualmente ocupados por equipamentos artificiais. Por tais 
razões os padrões numéricos de preservação da cobertura 
vegetal podem ser menores que os estabelecidos para o meio 
ambiente natural. Se esta interpretação pode propiciar a 
ocorrência de equívocos, ou mesmo abusos, trata-se de risco 
inerente à prerrogativa de autogestão que a nova constituição quis 
conferir aos municípios. Para obviar semelhante perigo impõe-se 
que a cidadania seja integralmente exercida por todos, 
notadamente por meio da vigilância da comunidade sobre o ato de 
seus mandatários. 

                                            
421FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental. 4.ed.rev.atual, 
e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010.p.229.  
 
422MAGRI, Ronald Victor Romero; BORGES, Ana Lucia Moreira. Vegetação de Preservação 
Permanente e Área Urbana – Uma interpretação do parágrafo único, do art. 2º, do Código 
Florestal. Revista de Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 – abril-junho. 1996. p. 71 – 76. 
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Damis e Andrade423 perfilam-se a este entendimento 

asseverando que “A organização de áreas urbanas deve seguir regras próprias e 

adequadas à realidade urbana, o que, muitas vezes, no que concerne à proteção 

ao meio ambiente, serão distintas daquelas normas aplicáveis ao meio rural”.  

No entanto, para Araújo424, outro deve ser o raciocínio em 

torno do tema, pois  
 
Pela construção do texto do Código Florestal, parece que as 
faixas estabelecidos por seu art. 2º para as APP ao longo dos 
corpos d´água são mínimas e aplicam-se integralmente, ou pelo 
menos deveriam aplicar-se, a áreas urbanas. Não faz sentido a 
legislação federal determinar limites máximos, uma vez que a 
preocupação primeira é a proteção ambiental e não o ônus 
imposto ao proprietário do imóvel. Por outro lado, se o legislador 
pretendesse que, em áreas urbanas, fosse observado apenas o 
fixado por lei municipal, não teria feito referência a “limites” no 
parágrafo único do art. 2º da Lei 4.771/65. 

 

Para Silva425 ao argumentar sobre as APP localizadas nos 

espaços urbanos, leciona que “no referente às florestas de preservação 

permanente aí existentes terão que observar os princípios e limites previstos no 

art. 2º, parágrafo único, do Código Florestal, [...]”.  

Aspecto essencial a ser observado sobre a aplicação do 

Código Florestal nos espaços urbanos repousa na interpretação do dispositivo 

legal contido no inciso III426, do art. 4º da Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979, o 

                                            
423DAMIS,Roberta Casali Bahia; ANDRADE,Taís de Souza. A inaplicabilidade do Código 
Florestal em área urbana. 2006. Disponível em: 
http://www.ecodesenvolvimento.org.br/biblioteca/artigos/a-inaplicabilidade-do-codigo-florestal-em-
area. Acesso em 25 de maio de 2012. 
 
424ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de. As Áreas de Preservação Permanente e a Questão 
Urbana. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. 2002. Disponível em: 
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1083. Acesso em 15 jan 2012. 
 
425SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6.ed. atual. São Paulo : Malheiros 
Editores, 2007.p.192. 

426 III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e 
ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada 
lado, salvo maiores exigências da legislação específica; (Redação dada pela Lei nº 10.932, de 
2004). 
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qual instituiu o parcelamento do solo urbano. Neste viés Fink e Pereira427 

lecionam que  
 
Com o advento da Lei Federal 6.766/79, estabeleceu-se vários  
requisitos urbanísticos para uso e ocupação do solo urbano, os 
quais deveriam ser necessariamente observados. Entre eles o art. 
4º,inc.III, determina que, para a realização de loteamentos ‘ao 
longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio 
público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a  reserva 
de uma faixa non aedificandi de 15 (quinze metros) de cada lado, 
salvo maiores exigências da legislação específica’. 

O dispositivo em comento faz ressalva, quanto as maiores 

exigências da legislação específica, ou seja, havendo lei que trate 

especificamente da matéria, esta deverá prevalecer, e neste contexto se reporta 

ao Código Florestal o qual estabelece 30 metros de proteção para cada lado.  

As mencionadas normas aparentemente se conflitam, pois 

comportam em sua gênese, a fixação de faixas marginais protetivas, ao longo dos 

cursos d’água, estabelecendo áreas non aedificandi, porém o esforço 

hermenêutico a se despender, tem fulcro no objeto jurídico a ser tutelado. 

Neste contexto Figueiredo428 estabelece que as normas na 

verdade não se conflitam pois protegem bens jurídicos distintos, asseverando que 

O bem tutelado na Lei 6.766/1979, é a segurança da população. 
Qualquer construção que fosse autorizada dentro da faixa de 15 
metros das margens de rios, rodovias ou ferrovias traria risco de 
vida à população que a utilizasse, daí por que, com muita 
propriedade o legislador estabeleceu tais requisitos urbanísticos 
para loteamento urbano. Já o Código Florestal, em seu art. 2º letra 
a, teve em mira a função ambiental das matas ciliares, a 
preservação dos recursos hídricos, a estabilidade geológica, o 
fluxo gênico. Não está em questão, aqui, a proteção da segurança 
dos moradores das cidades, conquanto as áreas de preservação 
permanente também visem a assegurar o bem-estar das 
populações humanas. 

                                                                                                                                    
 
427FINK,Daniel Roberto; PEREIRA, Márcio Silva. Vegetação de preservação permanente e meio 
ambiente urbano. Revista de Direito Ambiental. Ano 1, nº 2 - abril-junho. São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 1996. p. 77-90. 
 
428FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental. 4.ed.rev.atual, 
e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010.p.227.  
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Mesmo que as leis supra citadas, tratem de aspectos 

jurídicos distintos, não se pode negar que as faixas non aedificandi, prevista na lei 

que institui o parcelamento do solo urbano, contenha importante valor ecológico, 

pois no sentir de Maciel429 

Não se nega, todavia, a importância que possam eventualmente 
ter as faixas non aedificandi da Lei nº 6.776/79 para a proteção da 
biodiversidade, pois é possível que desempenhem funções 
ambientais relevantes quando a vegetação das mesmas se 
encontrar preservada, como funcionar como corredores 
ecológicos por exemplo. O que se afirma é que não é esse o 
objetivo primordial da Lei, até porque, grande parte dessas áreas, 
especialmente ao longo das rodovias, não detém valor ambiental 
de maior significado que necessite de tutela legal específica. 

Neste lume a autora prossegue argumentando, e reforça a 

ideia de que mesmo havendo a autorização de supressão de vegetação nativa em 

área de preservação permanente, pois tanto o Código Florestal de 1965, quanto o 

de 2012, preveem esta possibilidade, ou seja, a supressão de vegetação nativa 

em casos de utilidade pública ou interesse social, haveria uma faixa marginal 

protetiva de 15 metros para cada lado do curso d’água, asseverando que 

Nem se diga que seria, então, a faixa non aedificandi da Lei nº 
6.766/79 inócua, pois menor que o mínimo previsto no Código 
Florestal para as APPs nas margens de rios. Isso porque, no caso 
de APPs, como visto, é possível a concessão de autorização para 
a supressão da vegetação, o que não afasta a aplicação do inciso 
III, do art. 4º, da Lei nº 6.766/79, ou seja, ainda que se possa 
suprimir a vegetação da APP nos trinta metros ou mais, a faixa de 
quinze metros permanece como non aedificandi por força da Lei 
nº 6.766/79.430 

                                            
429MACIEL,Marcela Albuquerque. As áreas de preservação permanente em área urbana: O 
aparente conflito entre o Código Florestal e a Lei de Parcelamento do Solo. Disponível em: 
http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8703&revista_caderno=5. Acesso em 
15 junho 2012. 
 
430MACIEL,Marcela Albuquerque. As áreas de preservação permanente em área urbana: O 
aparente conflito entre o Código Florestal e a Lei de Parcelamento do Solo. Disponível em: 
http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8703&revista_caderno=5. Acesso em 
15 junho 2012. 
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E arremata aduzindo que “Constata-se, deste modo, que as 

faixas das duas Leis não só nunca tiveram correspondência, como também não 

objetivaram revogar uma à outra, já que tutelavam objetos diversos”. 431 

Figueiredo432por sua vez, tece comentários conclusivos 

acerca do tema, asseverando que “a lei federal 6.766/1979 não afasta a aplicação 

do art. 2º do Código Florestal nas áreas urbanas”. 

Esta afirmação se escora na possibilidade jurídica de ambas 

conviverem no ordenamento, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos, pois 

mesmo na hipótese de ser autorizada a supressão de vegetação nativa em APP, 

o mesmo não ocorrerá em área non aedificandi.  

Figueiredo433 ainda esclarece que  

[...]a vedação para construção na faixa de 15 metros ao longo dos 
rios, lagos e represas, em perímetro urbano, é absoluta, ainda que 
os órgão ambientais competentes tenham autorizado a supressão 
de vegetação na faixa de preservação permanente. 

Para Maciel434 o aparente conflito entre as normas em 

comento, encontra solução, pois tutelam bens jurídicos distintos, observando que 

Na realidade, o aparente conflito entre as normas em questão 
somente pode ser solucionado em se levando em consideração o 
objeto tutelado por cada uma, pois se não é o mesmo, ambas 

                                            
431MACIEL,Marcela Albuquerque. As áreas de preservação permanente em área urbana: O 
aparente conflito entre o Código Florestal e a Lei de Parcelamento do Solo.  
Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8703&revista_caderno=5. Acesso em 
15 junho 2012. 
 
432FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental. 4.ed.rev.atual, 
e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010.p.229.   
 
433 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental. 
4.ed.rev.atual, e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2010.p.227.   
 
434MACIEL,Marcela Albuquerque. As áreas de preservação permanente em área urbana: O 
aparente conflito entre o Código Florestal e a Lei de Parcelamento do Solo. Disponível em: 
http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8703&revista_caderno=5. Acesso em 
15 junho 2012. 
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estariam tratando de algo diverso ao estabelecer as limitações em 
questão, e, com isso, não teriam como se derrogar mutuamente.  

Noutro norte Araújo435 propõe uma solução técnica para o 

conflito concernente as áreas de preservação permanente tanto para espaços 

urbanos quanto rurais, baseada num plano de ocupação da bacia hidrográfica, 

aduzindo que 

A melhor solução técnica, não apenas em áreas urbanas, mas 
também em áreas rurais, passaria por uma análise caso a caso, a 
partir de um plano de ocupação da bacia hidrográfica, no qual 
fossem analisados o regime hídrico, a geologia, as atividades 
econômicas e sociais predominantes, etc. O problema é que, se a 
legislação federal for omissa a respeito de limites mínimos para as 
APP e tais planos não vierem a ser elaborados, provavelmente 
haverá a supressão da maior parte da vegetação que hoje protege 
os corpos d´água.  
 
A proposta da ocupação do solo ocorrer a partir de um plano 

concernente à bacia hidrográfica é coerente, principalmente porque o Brasil é um 

país continental, e objetivar que uma única lei solucione todas as diversidades e 

especificidade regionais deste contexto, é no mínimo temerário. 

A Magna Carta de 1988, quando distribuiu competências, 

previu no §1º do art. 24436, que “no âmbito da legislação concorrente a 

competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais”. 

Neste lume, também há a previsão no artigo constitucional 

citado, especificamente no §2º, que “a competência da União para legislar sobre 

normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados”.  

Nesta seara cada Estado membro, poderia legislar sobre 

suas especificidades geológicas, geográficas, hidrológicas, densidade 

demográfica, ocupação urbana, entre os outros critérios, e estabelecer no nível 

                                            
435ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães de. As Áreas de Preservação Permanente e a Questão 
Urbana. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. 2002. Disponível em: 
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1083. Acesso em 15 jan 2012. 
 
436BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 18 junho 2012.  
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regional e local, qual a dimensão numérica da faixa marginal protetiva dos cursos 

d’água. 

O Município por sua vez, suplementaria no que coubesse às 

legislações federais e estaduais, conforme preconiza o art. 30, II da Carta 

Republicana. 

Da abordagem realizada, tem-se que além de se dispor de 

textos normativos claros e que efetivamente produzam efeitos jurídicos positivos 

para a Sociedade, é imprescindível a tarefa do Poder Judiciário, através de seus 

órgãos, na aplicação das normas, principalmente quando o texto expresso não 

revela toda a sua extensão e alcance. Neste sentido Dworkin437leciona que 

É a isso que chamarei de ponto de vista da intenção do locutor 
pois supõe que a legislação é uma ocasião ou um exemplo de 
comunicação, e que os juízes se voltam para a história legislativa 
quando uma lei não é clara, para descobrir qual era o estado de 
espírito que os legisladores tentaram comunicar através de seus 
votos. 

Há que buscar por todos os meios, a correta interpretação 

dos textos jurídicos, a fim de que sua aplicação aos casos concretos reflitam de 

maneira positiva, exatamente a vontade da lei, no tempo e no espaço, extirpando-

se assim do sistema as dubiedades legislativas. 

3.4 JURISPRUDÊNCIA 

A finalidade teleológica do ordenamento jurídico, tomado em 

seu conjunto, visa proporcionar à Sociedade e ao Estado, equilíbrio jurídico nas 

suas relações e propiciar aos cidadãos o bem comum e a paz social. 

Porém, tal objetivo consubstancia-se numa tarefa hercúlea, 

uma vez que, a medida que a Sociedade se desenvolve economicamente, 

socialmente e politicamente os conflitos se avolumam.  

                                            
437 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo; revisão técnica 
Gildo Sá Leitão Rios.- São Paulo :Martins Fontes, 2003. p. 379. 
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No que concerne ao meio ambiente, principalmente as inter-

relações havidas nos espaços urbanos, as divergências são muito mais intensas, 

cabendo pois ao Poder Judiciário quando instado, dirimi-las. 

O Poder Judiciário através de seus órgãos judicantes, 

notadamente os seus Tribunais, prolatam sentenças colegiadas, que no bojo, 

sejam uniformes e/ou contraditórias, constituem arcabouço jurisprudencial, fonte 

indispensável para a equilibrada compreensão do Direito.  

Neste norte  Nader438 leciona que “Para se bem conhecer o 

Direito que efetivamente rege as relações sociais, não basta o estudo das leis, é 

indispensável também a consulta aos repertórios de decisões judiciais”. 

O citado doutrinador ainda esclarece acerca da origem do 

vocábulo jurisprudência, discorrendo que 

No curso da história o vocábulo jurisprudência sofreu uma 
variação semântica. De origem latina, formado por júris e 
prudentia, o vocábulo foi empregado em Roma para designar a 
Ciência do Direito ou teoria da ordem jurídica e definido como 
Divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti 
scientia (conhecimento das coisas divinas e humanas, ciência do 
justo e do injusto). 439  

A fonte de produção jurisprudencial, resulta dos processos 

interpretativos elaborados pelos juízes e órgãos colegiados, frente aos casos 

concretos que lhes são apresentados, devendo pois oferecer prestação 

jurisdicional equânime.  

Nesta perspectiva Dworkin440 aduz que “Em geral, os juízes 

reconhecem o dever de continuar o desempenho da profissão à qual aderiram, 

em vez de descartá-la”.  

                                            
438NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito – Rio de Janeiro : Forense, 2002. p.165. 
 
439NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito – Rio de Janeiro : Forense, 2002. p.165. 
 
440DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo; revisão técnica 
Gildo Sá Leitão Rios.- São Paulo :Martins Fontes, 2003.p.109. 
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E complementa seu raciocínio, acerca dos magistrados 

enfatizando que “Então desenvolvem, em resposta a suas próprias convicções e 

tendências, teorias operacionais sobre a melhor interpretação de suas 

responsabilidades nesse desempenho”.441 

Na seara ambiental, por se tratar de direito difuso, os danos 

causados afetam toda Sociedade, e neste contexto, quando ocorre a 

judicialização do conflito, o papel do magistrado se mostra essencial, exigindo 

extrema acuidade na prestação jurisdicional. 

Concernente aos conflitos jurídicos, decorrentes da 

ocupação do solo urbano em área de preservação permanente, notadamente nas 

faixas marginais dos cursos d’água, não há um entendimento pacífico. 

Tais conflitos interpretativos decorrem do conteúdo 

normativo contido no Código Florestal e na Lei que institui o parcelamento do solo 

urbano, conforme divergências já apontadas. Neste contexto, a pesquisa 

jurisprudencial visa demonstrar o posicionamento do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, bem com dos Tribunais Superiores. 

Há de se ressaltar que os acórdãos pesquisados, quando 

mencionam o Código Florestal, referem-se a Lei 4.771/65, a qual recentemente foi 

revogada pela Lei 12.651/12. 

3.4.1 Do Supremo Tribunal Federal 

O Supremo Tribunal Federal442 em decisão proferida pelo 

Ministro Carlos Britto, relator do Recurso Extraordinário nº 583355/SP, se 

posicionou contrariamente à construção em área de preservação permanente, 

com distâncias inferiores às previstas no Código Florestal, enfatizando que a 

                                            
441 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo; revisão técnica 
Gildo Sá Leitão Rios.- São Paulo :Martins Fontes, 2003.p.109. 
 
442BRASILIA. Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Carlos Ayres Britto.Recurso 
Extraordinário. Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5257960/recurso-
extraordinario-re-583355-sp-stf. Acesso em 21 junho 2012. 
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competência municipal fica vinculada e limitada às disposições das normas 

federais, in verbis: 

 
RE 583355 SP  
Relator(a): Min. CARLOS BRITTO 
Julgamento: 29/06/2009  
Publicação: DJe-145 DIVULG 03/08/2009 PUBLIC 04/08/2009 
Parte(s): 
ABMAEL MANOEL DE LIMA 
FERNANDO ANTÔNIO DE LIMA E OUTRO(A/S) 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de recurso extraordinário, 
interposto com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 102 
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Acórdão cuja ementa é a seguinte (fls. 
189/190): "Mandado de Segurança Preventivo - Multa ambiental -
Edificação com 40m de distância da represa, referente à área 
de preservação permanente - Exigência por parte da 
Resolução CONAMA 302/02 de 100m -Sentença Procedente - 
Competência municipal fica vinculada e limitada às disposições 
das normas federais, inclusive Resoluções do CONAMA, que são 
atos administrativos editados com base em lei - Mesmo à luz das 
normas vigentes, o CONAMA continua investido de competência 
para editar normas, tendo como limite a lei e a Constituição - Não 
há ilegalidade ou inconstitucionalidade na deliberação da distância 
de 100 metros, que deve ser considerada área ecológica, pois 
editada à luz da Emenda Constitucional 1/69 e em consonância 
com a competência que era outorgada por lei, não podendo os 
Municípios, ainda que em área urbana, dispor de forma 
diferente - A Resolução 302/02 apenas reforçou o que já havia 
sido deliberado na 04/85 e o fez considerando a necessidade de 
regulamentar o art. 2º do Código Florestal no que concerne às 
áreas de preservação permanente no entorno dos reservatórios 
artificiais e responsabilidades assumidas pelo Brasil nas 
Convenções de Biodiversidade, Ramsar e Washington, e nos 
compromissos derivados da Declaração do Rio de Janeiro -
Resolução que trata expressamente de proteção aos recursos 
hídricos, que não estão sujeitos ao princípio da reserva legal, não 
existindo nenhuma inconstitucionalidade - Suas cautelas não 
podem ser vistas como uma violação ao direito de propriedade, 
que não se sobrepõe ao interesse público que emana do meio 
ambiente e nem restrição à competência legislativa municipal – 
Recurso provido, denegando a segurança." (grifei) 
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Neste contexto o STF, observa com clareza que as 

distâncias estabelecidas por lei federal e por resolução do CONAMA, devem ser 

respeitadas pelos municípios, não lhes sendo lícito dispor de forma diversa.  

3.4.2 Do Superior Tribunal de Justiça 

 

Em decisão semelhante o Superior Tribunal de Justiça443, 

através da lúcida posição do Eminente Ministro Luiz Fux, se opôs a construção de 

hotel em área de preservação permanente, avocando inclusive diversos acordos 

internacionais, onde o Brasil assumiu responsabilidades para a proteção dos 

recursos hídricos, in verbis: 

 

MEDIDA CAUTELAR Nº 16.868 - SP (2010/0085325-8) 
RELATÓRIO - O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX(Relator): 
Trata-se de medida cautelar, com pedido liminar, ajuizada por 
RENATO VIRGÍLIO ROCHA FILHO, objetivando a concessão de 
efeito suspensivo a Recurso Especial, admitido em razão de 
decisão no AG 1182833/SP, interposto contra acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 
ementado: 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - Construção de hotel em 
área de preservação permanente - Represa Jurumirim – 
Resolução CONAMA 302/02 - Faixa de preservação de 100m 
às margens das represas - Sentença Procedente - 
Competência municipal que fica vinculada e limitada às 
disposições das normas federais, inclusive Resoluções do 
CONAMA - Constitucionalidade da deliberação que fixou a 
faixa de 100 metros - Resolução (302/02} que apenas reforçou o 
que já havia sido deliberado na 04/85 - Necessidade de 
regulamentação do art. 2º do Código Florestal no que concerne às 
áreas de preservação permanente no entorno dos reservatórios 
artificiais e responsabilidades assumidas pelo Brasil nas 
Convenções da Biodiversidade, Ramsar e Washington, e nos 
compromissos derivados da Declaração do Rio de Janeiro - 
Resolução que trata expressamente de proteção aos recursos 
hídricos, que não estão sujeitos ao principio da reserva legal - 
Cautelas estabelecidas que não podem ser vistas como uma 

                                            
443BRASILIA. Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Luiz Fux. Medida Cautelar. 
Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17059860/medida-cautelar-mc-16868-
sp-2010-0085325-8-stj/relatorio-e-voto. Acesso em 24 junho 2012. 
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violação ao direito de propriedade, que não se sobrepõe ao 
interesse público que emana do meio ambiente e nem restrição à 
competência legislativa municipal - Recurso desprovido.(grifei) 
[...] 
MEDIDA CAUTELAR Nº 16.868 - SP (2010/0085325-8) 
EMENTA 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA 
CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTE. 
1. A concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial reclama 
a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência 
da prestação jurisdicional, bem como, a caracterização do fumus 
boni júris consistente na plausibilidade do direito alegado. 
2. O STJ admite a concessão de medida cautelar para emprestar 
efeito suspensivo ou efeito ativo ao recurso especial, quer se trate 
de medida cautelar tout court cujos requisitos são o periculum in 
mora e o fumus bani juris, quer se trate de tutela antecipatória 
recursal, que pressupõe prova inequívoca do direito líquido e certo 
da parte aferível à luz da jurisprudência da Corte ou direito em 
estado da periclitação, incapaz de aguardar as liturgias 
procedimentais da irresignação extrema. A diferença, como 
entrevisto, situa-se no campo dos requisitos necessários à 
concessão do provimento urgente. 
3. Medida Cautelar, com pedido de liminar, objetivando a 
concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial, admitido em 
razão de decisão em Agravo de Instrumento, interposto contra 
acórdão proferido pelo Tribunal a quo em sede de Ação Civil 
Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, em razão de 
alegado desrespeito à limitação imposta pela Resolução 
CONAMA 302/2002, que aumentou a distância mínima a ser 
observada quando da construção de empreendimentos próximos 
a reservatórios artificiais. 
4. Ab initio, em sede de cognição sumária, o fumus boni iuris 
reside no fato de que as edificações in foco foram realizadas, nos 
termos do Parecer Técnico Florestal n.º 01/05-AT/GD, expedido 
pelo DEPRN/SMA/SP (Departamento Estadual de Proteção dos 
Recursos Naturais), sem qualquer impacto ambiental significativo, 
uma vez que considerou inexistente a supressão de vegetação 
nativa, porquanto a cobertura vegetal da área é composta por 
gramíneas. Ademais, o Ofício CPRN 097/06, declarou estar o 
empreendimento localizado em área de expansão urbana, nos 
termos das Leis Municipais e 635/2002. 
5. O periculum in mora, por sua vez, evidencia-se com a 
possibilidade iminente de execução provisória do acórdão 
recorrido, o qual ensejará a demolição de toda construção 
erguida, referente a um complexo hoteleiro de propriedade do 
requerente, dentro da área de preservação permanente, qual seja, 
100 (cem) metros a partir do nível máximo normal do Reservatório 
Hidrelétrico de Jurumirim, tanto mais que a obra encontra-se 
embargada desde 2004. 
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6. Medida cautelar procedente para confirmar a liminar deferida e 
suspender os efeitos do acórdão recorrido até julgamento do 
Recurso Especial admitido em razão de decisão no AG 
1182833/SP. 
 

De igual maneira o STJ, estabelece que neste contexto o 

município deva ficar adstrito ao que dispõe as normas federais e resoluções do 

CONAMA, haja vista a importância das áreas de preservação permanente para o 

equilíbrio ecológico. 

3.4.3 Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

A jurisprudência catarinense dispõe de farta coletânea, de 

acórdãos que versam sobre a ocupação do solo urbano, donde o conflito se 

estabelece, em razão destas ocupações atingirem áreas de preservação 

permanente, notadamente as faixas marginais dos cursos d’água, as quais são 

estabelecidas pelo Código Florestal, hoje instituído pela Lei Federal nº 12.651/12, 

confrontando com parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 6.766/79, que 

institui o parcelamento do solo urbano, bem como por leis municipais que 

contrariam ambas. 

Conforme decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina444, no Agravo de Instrumento, cuja Relatoria é oriunda da lavra 

do Eminente Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz, ressalta que devido à 

antinomia reinante entre as normas promulgadas pelos entes federados, neste 

âmbito, a interpretação deve ter por base os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, a fim de que se dê o devido alcance normativo aos bens 

naquele contexto protegidos, in verbis:  

Agravo de Instrumento n. 2010.057396-8, de Joinville 
Relator: Des. Sergio Baasch Luz 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – 
NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE A 

                                            
444FLORIANÓPOLIS. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegação ao Agravo 
de instrumento n. 2010.057396-8, de Joinville. Relator  Des. Sérgio Roberto Baasch Luz. 04 
mai 2011. Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19771103/agravo-de-
instrumento-ai-573968-sc-2010057396-8-tjsc 
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OBRA NÃO RESPEITA OS AFASTAMENTOS EXIGIDOS PELA 
LEGISLAÇÃO CORRELATA – IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA 
URBANA CONSOLIDADA – EXIGÊNCIAS POR ORA 
AFASTADAS – SOBRELEVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO 
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
“Considerada a antinomia reinante da legislação federal com a 
estadual e a municipal acerca das faixas não edificáveis em áreas 
de preservação permanente ao longo dos cursos d'água situados 
em região urbana, deve-se interpretar com base nos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade para que a edificação, além 
de preservar razoavelmente o meio ambiente, seja adequada a 
uma boa ordenação da cidade e cumpra a função social da 
propriedade sob o pálio do desenvolvimento sustentável, da 
precaução e da cautela." (Apelação Cível em Mandado de 
Segurança n. 2009.002367-2, de Joinville, rel. Des. Jaime Ramos, 
j. 03.12.2009). 
 

Noutra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina445, na Apelação Cível em Mandado de Segurança, da Relatoria do 

Eminente Desembargador Luiz Cézar Medeiros, este entende que o Código 

Florestal se aplica nas áreas rurais e a Lei nº 6.766/79, que institui o 

parcelamento do solo urbano, se aplica nas áreas urbanas, não havendo 

incompatibilidade entre ambas, in verbis: 

Processo: Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 
2010.061220-8 
Relator: Des. Luiz César Medeiros. 
Data: 11/01/2011 
Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2010.061220-8, de 
Joinville. 

ADMINISTRATIVO - CÓDIGO FLORESTAL x LEI DO 
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - IMÓVEL LOCALIZADO 
EM ÁREA URBANA 

A lei que trata do uso do solo nas áreas urbanas assinala 
diferenças em relação ao Código Florestal, mas sem quebra da 
ordem jurídica, uma vez que este é aplicável na área rural e a Lei 
de Parcelamento do Solo Urbano no perímetro das cidades, 

                                            
445FLORIANÓPOLIS. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Cível em  
Mandado de Segurança n. 2010.061220-8. Relator Des. Luiz César Medeiros. 11 jan 2011.  
Disponível em: 
http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acnaintegra!html.action?parametros.todas=acms+2006.029237-
1&parametros.rowid=AAAQr%2BAAAAAHGwQAAC acesso em 19082011. 
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conforme autorizado pelo art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 
4.771/1965. 

Em razão do disposto na Constituição Federal (art. 24) e no 
Código Florestal (art. 2º, parágrafo único), não se verifica 
incompatibilidade de normas, nem a necessidade de declaração 
de inconstitucionalidade para que se aplique a Lei n. 6.766/1979 
na área urbana. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em 
Mandado de Segurança n. 2010.061220-8, da Comarca de 
Joinville (2ª Vara da Fazenda Pública), em que é apelante o 
Município de Joinville, e apelada Tríplice Administração de 
Imóveis Ltda.: 

ACORDAM, em Terceira Câmara de Direito Público, por votação 
unânime, negar provimento ao recurso. Custas na forma da lei. 

Neste acórdão o Relator designado, Desembargador Jaime 

Ramos, conclui que a norma a ser aplicação deva ser o Código Florestal, 

instituído a época pela Lei nº 4771/65, observando, no entanto o princípio da 

proporcionalidade, pois segundo o seu entendimento, quando a norma exige 

determinado distanciamento em relação a faixa marginal dos cursos d’água, o faz 

desproporcionalmente, in verbis:  

Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2005.012751-4, de 
Rio do Sul446 

Relator Designado: Des. Jaime Ramos. 

MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CONCESSÃO 
DO ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO À MARGEM DE 
RIO – DISTÂNCIA DE RECUO  EXIGIDA PELO CÓDIGO 
FLORESTAL (LEI N. 4.771/65 – ÁREA NON AEDIFICANDI – 
CONSTRUÇÃO QUE RESPEITA O DISTANCIAMENTO DE 70 
METROS DA MARGEM DO RIO QUE TEM POUCO MAIS DE 50 
METROS DE LARGURA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE – REGIÃO TODA POVOADA – 
REEXAME NECESSÁRIO – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA 
CONCESSIVA DA ORDEM. 

ACORDAM, em Segunda Câmara de Direito Público, por maioria 
de votos, confirmar a sentença em reexame.   

Custas na forma da lei. 

                                            
446FLORIANÓPOLIS. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Cível em  
Mandado de Segurança n. 2005.012751-4. Relator Des. Jaime Ramos. 19 set 2005. Disponível 
em:http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5380649/apelacao-civel-em-mandado-de-
seguranca-ms-127514-sc-2005012751-4-tjsc/inteiro-teor. Acesso em 21 jun 2012. 
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I - RELATÓRIO: 

Na Comarca de Rio do Sul, Ivo Marchi impetrou mandado de 
segurança, com pedido de liminar, contra ato do Secretário de 
Planejamento Municipal, alegando que o impetrado, embora tenha 
emitido parecer favorável à consulta prévia e à viabilidade para 
construção, negou à concessão do alvará de acordo com a Lei 
Federal n. 4.771, de 15.09.1965, que proíbe construção a certa 
distância da margem do Rio Itajaí Açu; que, em virtude do parecer 
favorável à sua consulta, efetuou elevados gastos com a 
aquisição de material para a construção do edifício; que na área 
em que pretende construir existem diversas edificações, de 
maneira que deve ser aplicado o princípio constitucional da 
isonomia, assegurando-lhe o direito à construção. 

[...] 

  II - VOTO: 

Trata-se de reexame necessário (art. 12, parágrafo único, da Lei 
n. 1.533/51) de sentença proferida em mandado de segurança, 
que concedeu a ordem para determinar que a autoridade 
impetrada expeça o alvará de construção, a fim de que o 
impetrante possa edificar no imóvel de sua propriedade.  
1. Sustenta o impetrado, em suas informações, que os fundos do 
imóvel do impetrante, que tem sua frente voltada para Rua Bulcão 
Viana, dista 70m (setenta metros) da margem do Rio Itajaí Açu 
que, neste ponto, possui largura acima de 50m (cinqüenta 
metros), tornando inviável, nos termos do art. 2º, da Lei Federal n. 
4.771/65, a construção.  
[...] 
No Município de Rio do Sul, a Lei Complementar n. 008/95, que 
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, no que interessa à 
quaestio, preceitua: 

“Art. 85 – Para efeito desta Lei Complementar consideram-se 
como faixas non aedificandi o que segue: 

“II - faixa Paralela à Faixa de Domínio da BR-470 com 15,00 m 
(quinze metros) de largura, para cada lado partindo do final da 
Faixa de Domínio; 
“III - faixa Paralela à Rua Oscar Barcelos (trecho 04 - 
compreendido entre as ruas Paulo Ledra e João Ledra), com a 
extensão de 14,50 m (quatorze metros e cinqüenta centímetros) a 
partir do eixo para cada lado; 
“IV - faixa paralela à Estrada Blumenau e Rua Conselheiro Willy 
Hering com a extensão de 10,00 m (dez metros) a partir do eixo 
para cada lado; 
“V - faixa de 20,00 m (vinte metros) paralela à Travessa Paulo 
Ledra, trecho entre a Rua Oscar Barcelos e ponte Ivo Silveira, 
sendo que: 
“a) 8,50 m (oito metros e cinqüenta centímetros) a partir do eixo 
para o lado esquerdo (considera-se como lado direito o da 
esquina com a Rua Dom Bosco); 
“b) 11,50 m (onze metros e cinqüenta centímetros) a partir do eixo 
para o lado direito (considera-se como lado direito o da esquina 
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com a Rua Dom Bosco). 
“VI - faixa de 15,00 m (quinze metros) paralela à Avenida Ivo 
Silveira partindo do eixo para cada lado; 
“VII - faixa Paralela à Estrada da Madeira e Rua Clemente 
Demarchi, de 10,00m (dez metros) partindo do eixo para cada 
lado; 
“VIII - faixa de alta tensão da CELESC, em toda área do 
município, sendo que: 
“a) LTs de 69.000 volts - faixa de 20,00 m (vinte metros) para cada 
lado; 
“b) LTs de 138.000 volts - faixa de 25,00 m (vinte e cinco metros) 
para cada lado. 
“IX - faixa de 15,00 m (quinze metros) para cada lado das 
margens dos rios Itajaí do Sul em toda a sua extensão e do Oeste 
(do Clube Palmeirinhas até o centro); 
“X - faixa definida pelo projeto do D.N.O.S. para o Rio Itajaí Açu; 
“XI - faixa de 50,00 m (cinqüenta metros) para cada lado do rio 
Itajaí do Oeste (da divisa com Agronômica até o Clube 
Palmeirinhas); 
“XII - faixa de 15,00 m (quinze metros) para cada lado dos 
seguintes rios e ribeirões: 
“a) Ribeirão Cobras; b) Ribeirão Albertina; c) Ribeirão Canoas; d) 
Ribeirão Taboão; e) Ribeirão Matador; f) Ribeirão Itoupava; g) 
Ribeirão Quintino; h) Ribeirão Tigre; i) Rio Trombudo. 
“XIII - faixa de domínio da RFFSA, em toda a área existente no 
município; 
“XIV - a Prefeitura exigirá a reserva de faixa non aedificandi 
(nunca inferior a 3,00 m (três metros), aos córregos, cursos d 
água, exceto aos rios e ribeirões”. 
Como se pode observar, a legislação estadual e municipal, no que 
se refere à distância que a edificação deve respeitar em relação à 
margem do rio, divergem da norma federal. 
Não obstante, de acordo com parágrafo único, do art. 2º, da Lei 
Federal n. 4.771/65, incluído pela Lei n. 7.803/89, “no caso de 
áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território 
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e 
limites a que se refere este artigo” (negrito aposto), decorrendo 
daí que, na hipótese dos autos, deve ser observada a Lei Federal 
n. 4.771/65 (Código Florestal). 
Portanto, considerando que o imóvel do impetrante está localizado 
a 70m (setenta metros) da margem do Rio Itajaí Açu que, nesse 
ponto, possui largura superior a 50m (cinqüenta metros) conforme 
a alegação do impetrado (embora ele não o tenha comprovado), 
seria aplicável o disposto no art. 2º, alínea “a”, item 3, segundo o 
qual o prédio não poderia ser erigido a menos de 100m (cem 
metros) da margem do curso d’água. 
Convém notar, no entanto, como já o fez o digno Magistrado, Dr. 
Luiz Cláudio Broering, que a legislação federal, ao estabelecer a 
gradação das distâncias ou áreas das margens dos rios que não 
podem ser desmatadas ou edificadas (preservação permanente), 
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a serem observadas em relação à largura do curso d’água, não o 
fez com proporcionalidade, vale dizer, não se mostra razoável 
nem proporcional que o afastamento da margem, para um rio que 
tenha entre 10 e 50m de largura, seja de 50 metros, e para o rio 
que tenha, por exemplo entre 51 e 60m (cinqüenta e sessenta 
metros), a largura da área non aedificandi a ser observada passe 
desde logo para 100m (cem metros). 

 

 
Seguindo nesta esteira, o acórdão relatado pelo Eminente  

Desembargador Francisco Oliveira Filho, se posiciona contra a norma municipal, 

por violar preceitos constitucionais, afastando também a possibilidade de 

aplicação do Código Florestal em áreas urbanas e atribuindo à Lei nº 6766/79, 

que institui o parcelamento do solo urbano esta prerrogativa, por se tratar de lei 

especial, in verbis: 

 

Apelação Cível n. 04.018657-6, de Xanxerê. 447 
Relator: Des. Francisco Oliveira Filho 

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO – 
DIREITO AMBIENTAL – PREPONDERÂNCIA DE NORMA 
FEDERAL SOBRE NORMA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA SUPLEMENTAR – RECUO MARGINAL EM FACE 
DA EXISTÊNCIA DE RIO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE 
FIXOU A FAIXA NON AEDIFICANDI EM 5 METROS, QUANDO A 
LEI FEDERAL A ESTABELECE EM 15 – IMPOSSIBILIDADE – 
DIREITO À PROPRIEDADE SOPESADO EM FACE DO DIREITO 
A UM AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – 
PREVALÊNCIA DESTE EM FACE DAQUELE – 
DESPROVIMENTO DO APELO – PARCIAL ACOLHIMENTO DO 
REEXAME NECESSÁRIO.  

Reza o art. 24 da Magna Carta: “Compete à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: “VI – 
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição”; dispondo, por sua vez, o § 1º: “No âmbito da 
legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais”, enquanto o § 2º estatui: “A 
competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados”, prevendo o § 4º 
que “a superveniência de lei federal sobre normas gerais 

                                            
447FLORIANÓPOLIS. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Cível em  
Ação Civil Pública n.  Relator Des. Francisco Oliveira Filho. 21 mar 2006.  
Disponível em: HTTP://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/acpesquisa!pesquisar.action. Acesso em 15 
fev 2012. 
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suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”. 
Logo, essas normas devem ser levadas em consideração no 
exercício da competência legislativa material concorrente. 
Suplementar na espécie significa que “na inexistência de lei 
federal os Estados e o Distrito Federal legislarão livremente, sem 
restrições. A sobrevinda, contudo, ou a preexistência de uma lei 
federal sobre a matéria só tornam válidas as disposições que não 
contrariem as normas gerais da União” (BASTOS, Celso Ribeiro. 
Curso de direito constitucional. 22. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 
2001. p. 306). 
Logo, “a legislação supletiva, como é cediço, não pode ineficacizar 
os efeitos da lei que pretende suplementar” (REsp 29299/RS). 
“[...] ao longo das águas correntes, é fixado em 15 (quinze) 
metros, no mínimo, a reserva de faixa não edificável, matéria esta, 
como tal, regulada, também, pela legislação do Estado, haja vista 
a Lei n. 6.063, de 24/05/82 (art. 8º, inciso III, redação da Lei n. 
10.957/98 – DOE 16.050, de 24/11/98)” (ACMS n. 2004.019089-1, 
de Timbó). 
[...] 
Quer a municipalidade que os parâmetros estabelecidos na lei 
federal sejam considerados como limites máximos e não mínimos 
para o recuo do leito do rio, quer dizer, o Município poderia levar 
em consideração, para fixar a área não edificável, a faixa de até 
30 metros, não passando dessa medida. Isso significa que a 
norma municipal tem o poder de estabelecer o recuo em 5 metros, 
ou em 2, ou, porque não, em 1 metro. 
Ora, é impossível considerar que os limites impostos pela 
legislação federal sejam tidos como um teto e não um piso, isto é, 
sejam máximos e não mínimos, pois, se assim entendidos, não 
haveria utilidade alguma em se ter uma legislação geral e 
fundamental regendo a matéria. Se o legislador expediu norma 
geral, prevendo um padrão a ser seguido, por óbvio, pretendia ver 
seus preceitos observados.  
Outrossim, descabida também a tese aventada pela 
municipalidade de que o princípio da propriedade deveria ser 
respeitado, visto que há interesse público. 
Nota-se aqui a ocorrência de uma colisão de princípios 
constitucionais, pois de um lado se encontra o direito à 
propriedade e, de outro, o direito a um ambiente ecologicamente 
equilibrado, como quer a Constituição Federal em seu art. 225. O 
apelante baseia sua pretensão no primeiro princípio e o apelado 
no segundo, sendo ambos válidos constitucionalmente. 
A colisão de princípios se perpetra quando há dois princípios 
plasmados na Constituição que podem ser utilizados para a 
resolução da demanda, entretanto se mostram em rota de choque 
por não haver a possibilidade de coaduná-los. 
Para resolver tal tensão, há que se aplicar a ponderação de 
princípios que irá analisar e sopesar qual princípio possui maior 
relevância, maior dimensão no caso concreto, precedendo, então, 
o de menor grandeza. No caso ora debatido, por certo que o 
direito a um ambiente equilibrado e saudável precede o direito à 
propriedade, que só irá atingir uma pequena parcela de 
interessados se comparado com o primeiro, cujo alcance é 
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infinitamente maior por englobar toda a sociedade, ou melhor, 
todos os seres humanos. 
Na espécie, há que se fazer pequena adequação quanto aos 
termos consignados na sentença, mais precisamente no tocante à 
utilização do Código Florestal em área urbana. 
Existe legislação específica para cuidar das hipóteses ligadas à 
área urbana, qual seja, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano 
que, se colocada em confronto com o Código Florestal, 
apresentará diferenças em relação ao Código supracitado, 
contudo sem quebra da ordem jurídica, uma vez que disciplinam 
situações diferentes.  
Assim, a Lei sobre o parcelamento do solo urbano (Lei n. 6.766, 
de 19/12/79, alterada pelas Leis n. 9.785, de 29/01/99 e n. 10.932, 
de 15/08/2004), dispõe: 
“Art. 4° Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos 
seguintes requisitos: 
“[...]. 
“III – ao longo águas correntes e dormentes e das faixas de 
domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a 
reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada 
lado, salvo maiores exigências da legislação específica; 
Por outro lado, o art. 2º do Código Florestal expressa: 
“Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito 
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural 
situadas: 
“a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu 
nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será (com 
redação dada pela Lei n. 7.803/89): 
“1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 
(dez) metros de largura (com redação dada pela Lei n. 7.803/89)”. 
Desta feita, mutatis mutandis, “[...] em confronto os citados artigos 
das leis em referência, resta claro que o art. 2°, referido no 
parágrafo único do art. 22 da Lei n. 4.771/65 – Código Florestal, e 
art. 4°, inciso III, da Lei n. 6.766, de 19/12/79 – Parcelamento do 
Solo, não se contradizendo, mas convivendo, ocupam-se de 
situações de fato diferentes: o Código Florestal é aplicável à área 
rural, sendo estranho, por isso, quando se trata de parcelamento 
de área do solo urbano, assim definidas pelo plano diretor ou 
aprovadas por lei municipal (art. 3°, da Lei n. 6.766/79)” (ACMS n. 
2004.019089-1, de Timbó, Des. Cesar Abreu). 
Logo, no caso em tela, “[...] ao longo das águas correntes, é fixado 
em 15 (quinze) metros, no mínimo, a reserva de faixa não 
edificável, matéria esta, como tal, regulada, também, pela 
legislação do Estado, haja vista a Lei n. 6.063, de 24/05/82 (art. 
8º, inciso III, redação da Lei n. 10.957/98 – DOE 16.050, de 
24/11/98)” (ACMS n. 2004.019089-1, de Timbó, Des. Cesar 
Abreu).  
Desta maneira, há que se reconhecer a ilegalidade na expedição 
de alvarás que não respeitem a legislação federal, qual seja, a Lei 
de Parcelamento do Solo Urbano, a qual expressa o limite mínimo 
de 15 metros do leito do rio para qualquer espécie de edificação 
no âmbito urbano.   
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Analisando os acórdãos mencionados, observa-se que as 

Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 

por intermédio dos seus Desembargadores, divergem sobre o tema, haja vista 

que ora tendem pela aplicação na íntegra do Código Florestal, ora pela aplicação 

do Código Florestal, aliado ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e 

por outro entendimento a aplicação da Lei que institui o parcelamento do solo 

urbano. 

Tais divergências jurisprudenciais causam insegurança 

jurídica nas relações desta natureza e consequentemente trazem prejuízos 

econômicos, sociais e ambientais à Sociedade e ao Estado. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O tema abordado nesta dissertação se origina 

essencialmente dos conflitos decorrentes da ocupação do solo urbano, que 

atingem áreas de preservação permanente, motivado principalmente pelo conflito 

aparente de normas entre as leis federais que instituem o Código Florestal e o 

parcelamento do solo urbano, pois versam, em tese, divergentemente quanto aos 

limites protetivos das faixas marginais dos cursos d’água, provocando 

insegurança jurídica nas inter-relações Estado-Sociedade. 

 

A propriedade se constitui num bem de suma importância 

para o homem, e desde os tempos mais remotos, a história das civilizações nos 

relata a evolução da relação homem-propriedade e da conquista de direitos dela 

oriundas. 

A propriedade se concretiza através da relação entre um 

indivíduo e um objeto, no entanto, o direito de propriedade não se funda somente 

no domínio da coisa, mas na proteção que esta tem através do exercício do 

direito de propriedade.  
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Por um longo período a propriedade deteve uma natureza 

eminentemente privada, conferindo ao proprietário ou ao possuidor o pleno uso, 

gozo, fruição e disposição do bem móvel ou imóvel. 

 

No entanto, numa perspectiva contemporânea observa-se 

que a propriedade adquiriu nuances de direito público, haja vista que, além de 

proporcionar garantias ao proprietário e ao possuidor, a propriedade revela um 

caráter social voltado ao bem comum, pois as relações e inter-relações humanas 

devem se dar sob o lume e o signo da solidariedade, solidificando os desígnios  

instituídos pela Carta Republicana. 

 

Hodiernamente o proprietário e o possuidor, sofrem 

limitações e restrições quanto ao pleno uso, gozo, fruição e disposição dos bens 

móveis e imóveis, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro, atribuiu à 

propriedade  uma função social, inclusive numa dimensão ambiental. 

 

Aos bens imóveis a norma, compreendida de forma 

sistemática, limita e restringe determinadas atividades, impondo ao proprietário e 

ao possuidor obrigações que deve suportar devido ao caráter social e difuso 

imanente da Carta Constitucional. 

 

Neste propósito a Magna Carta, criou espaços territoriais 

especialmente protegidos, objetivando proporcionar a todos um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, deixando ao encargo das normas infraconstitucionais 

as especificidades, tais como a criação das áreas de preservação permanente e 

das reservas legais. 

 

 Neste contexto caberia ao Estado através de suas políticas 

públicas, notadamente as que visam disciplinar o ordenamento urbano, dar 

efetividade às normas protetivas do meio ambiente, proporcionando através de 

ações pontuais, meios necessários para a harmônica adequação entre os 

interesses econômicos, sociais e ambientais.  
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A partir da promulgação da CRFB/88, se passou a contar 

efetivamente com um arcabouço legislativo, capaz de, em tese, estabelecer um 

caráter protetivo ao meio ambiente e solidificar a estrutura de um  novo ramo do 

Direito, tomado hoje conceitualmente por Direito Ambiental. 

 

Neste viés, é oportuno mencionar que, com base na atual 

constituição e nas normas infraconstitucionais por ela recepcionadas, dispõe-se 

duma base principiológica segura, capaz de firmar convicções jurídicas pró-meio 

ambiente e, por conseguinte, estabelecer meios adequados de convivência. 

 

Para melhor compreensão sobre o meio ambiente, se faz 

necessário classificá-lo e assim observar suas partes com melhor acuidade. A 

doutrina dominante classificou-o como natural, artificial, cultural e do trabalho.  

 

 Tende-se a considerar como meio ambiente natural, aquele 

composto pelos elementos naturais água, ar, fauna, flora e solo, essenciais para 

as necessidades primárias do homem. 

 

O meio ambiente artificial se constitui de elementos 

construídos ao longo da história do ser humano, cuja necessidade de 

sobrevivência, obrigou ao intelecto desenvolver, tais como ruas, praças e 

edificações.   

 

O meio ambiente cultural tomado no seu conjunto constitui-

se de bens de ordem material e imaterial, que demonstram os traços culturais de 

um povo, e consubstanciam-se nos modos de fazer, viver, construir e se 

manifestar, os quais devem ser conservados, pois congregam a própria memória 

das civilizações. 

 

No meio ambiente do trabalho, o foco de atenção se dá no 

âmbito da salubridade dos ambientes de trabalho, pois historicamente e 
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principalmente com advento das revoluções industriais, o homem sofreu e sofre 

infindáveis danos a sua saúde, diminuindo assim a qualidade e a perspectiva de 

vida. 

 

Mesmo que as normas ambientais protejam o meio ambiente 

como um todo, bem como suas partes, demonstrando uma tendência ecocêntrica 

ou biocêntrica, é inarredável o caráter antropocêntrico das normas ambientais, 

haja vista que, nesta relação há apenas um sujeito de direito, qual seja, o homem.   

 

Numa perspectiva holística, é inegável a essencialidade da 

preservação e conservação dos bens ambientais, para as presentes e futuras 

gerações, pois o meio ambiente tomado pelo todo e não apenas por suas partes 

constituem-se em verdadeiro patrimônio da humanidade. 

 

Neste norte, o raciocínio coerente e equilibrado, nos leva a 

conjecturar sobre a tríade que alicerça o desenvolvimento sustentável, que 

inexoravelmente visa aglutinar os interesses econômicos e sociais, aliado à 

preservação dos bens ambientais. 

 

Nas diversas Conferências internacionais sobre meio 

ambiente e desenvolvimento, que se sucederam a partir da reunião de Estocolmo 

em 1972, se construiu as ideias do desenvolvimento sustentável, mesmo que os 

avanços não tenham sido tão significativos, tomam cada vez mais corpo, e 

invariavelmente se instalam na ordem jurídica dos países membros. 

 

A sustentabilidade ambiental, hoje é observada numa 

perspectiva transnacional, pois os danos e conflitos decorrentes da degradação 

ambiental tem um comportamento transfronteiriço, uma vez que, as delimitações 

geográficas e políticas, não se constituem em barreiras, a ponto de evitar que um 

país o qual não gerou o passivo ambiental, seja por ele afetado, causando-lhe por 

vezes danos irreversíveis. 
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Neste lume a pesquisa visou demonstrar, que as relações 

internacionais e a globalização, não devem se ater apenas aos aspectos políticos 

e econômicos, mas essencialmente, cumpre observar as questões ambientais 

numa mirada transnacional, pois toda a comunidade de vida planetária está a 

mercê dos danos provocados pela expansão econômica desenfreada, que 

culminará num irremediável processo autofágico.  

 

A argumentação em torno do direito de propriedade, suas 

limitações, restrições e função social, bem como toda a contextualização acerca 

do meio ambiente e suas nuances, teve por objetivo dar sustentação conceitual 

doutrinária, para abordar o cerne da problemática, cujo referente constituiu-se nas 

delimitações desta pesquisa. 

 

As áreas de preservação permanente são espaços 

territoriais especialmente protegidos pelo ordenamento jurídico pátrio e sua 

preservação objetiva proporcionar o que a Magna Carta preconiza no texto 

insculpido no caput do artigo 225, asseverando que todos tem direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

Este equilíbrio pretendido objetiva a sadia qualidade de vida 

das pessoas, e para que isto se concretize, impõe ao Poder Público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

 

As áreas de preservação permanente inserem-se num 

contexto de direito fundamental, e a violação deste direito afeta e afronta 

interesses de direito público e a própria dignidade da pessoa humana, a qual se 

constitui num dos fundamentos da República. 

 

O Código Florestal versa textualmente sobre as áreas de 

preservação permanente, elencando num rol taxativo os locais e limites que as 
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constitui. A pesquisa não teve por escopo abordar todos os tipos de APPs, mas 

apenas aquela concernente às faixas marginais protetivas dos cursos d’água. 

 

Ocorre que o revogado Código Florestal de 1965, instituído 

através da Lei Federal nº 4.771, estabelecia critérios para a aplicação destes 

limites nos espaços rurais e urbanos, porém com redação que provocava 

interpretações divergentes, ora dirigindo a interpretação legislativa no sentido de 

atender ao que dispõe as leis municipais e leis de uso do solo, ora que sejam 

obedecidos os ditames do próprio Código Florestal. 

 

O atual Código Florestal instituído pela Lei Federal nº 

12.651/12, traz no caput do artigo 4º as expressões zonas rurais e urbanas, 

porém, da mesma forma que o diploma revogado, estabelece que nos espaços 

urbanos, deverá ser observado o plano diretor e leis de uso solo desde que 

respeitado os limites por ele impostos. 

 

Não seria possível admitir que uma norma se contradiga e 

cause insegurança jurídica e consequentes prejuízos de ordem ambiental, social, 

jurídica, econômica e política. Sendo assim, num esforço interpretativo 

doutrinário, os doutos visam buscar a melhor solução, aduzindo que os preceitos 

legais do Código Florestal devam incidir sobre as áreas rurais e as áreas urbanas 

devam ficar ao encargo dos Planos Direitos e leis de uso do solo, porém, este 

entendimento ainda não é pacífico. 

 

A Lei Federal nº 6.766/79, institui o parcelamento do solo 

urbano, e diverge quanto aos limites protetivos das faixas marginais dos cursos 

d’água, pois estabelece o limite mínimo de 15 metros, como área non aedifincadi, 

enquanto que o Código Florestal preconiza o limite mínimo de 30 metros para 

cada lado da margem. 

 

Diante desta situação, vislumbra-se a possibilidade de se ver 

estabelecido um conflito aparente de normas, sendo necessário que esta 
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antinomia normativa seja solucionada, pois o ordenamento jurídico não comporta 

a coexistência de  leis antinômicas, devendo pois uma delas ser extirpada do 

sistema. 

 

A eliminação de uma das leis, quando conflitantes se faz 

necessário quando comprovadamente versem sobre o mesmo bem jurídico e com 

o mesmo propósito normativo. 

 

Segundo a doutrina dominante, isto não ocorre entre a lei do 

parcelamento do solo urbano e o Código Florestal, podendo ambas coexistir no 

ordenamento jurídico, haja vista tutelarem bens jurídicos distintos. 

 

Ambas as normas tratam da proteção de faixas marginais 

dos cursos d’água, porém, quando se tratar de espaços ou zonas rurais, não há 

dúvidas de que a norma a ser utilizada para disciplinar o tema é o Código 

Florestal, no entanto, quando se tratar de curso d’água em áreas ou zonas 

urbanas a interpretação deve ser outra. 

 

Argumenta-se que nos espaços urbanos as mencionadas 

normas protegem bens jurídicos distintos, apesar de se encontrarem no mesmo 

contexto espacial, pois em regra utiliza-se os limites mínimos estabelecidos pelo 

Código Florestal, ou seja, 30 metros. 

 

As áreas de preservação permanente, conforme o seu 

conceito legal, têm por escopo desempenhar uma função ambiental, ecológica, 

visando proteger os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas. 

 

Ocorre, porém, que o Código Florestal permite 

excepcionalmente a supressão de vegetação nativa nas margens dos cursos 

d’água, quando ocorrer às hipóteses de utilidade pública ou interesse social.  
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Neste diapasão as áreas não edificáveis, delimitada em 15 

metros para as margens dos cursos d’água, prevista na lei do parcelamento do 

solo urbano, exerceriam uma função relativa à segurança das pessoas, ou seja, 

mesmo que permita nestes casos a supressão de vegetação em APP,  será 

preservada obrigatoriamente uma faixa marginal protetiva de 15 metros aos longo 

das margens dos cursos d’água, na qual nenhuma construção poderá ser 

edificada.. 

 

Portanto, academicamente, poderia se concluir que as leis 

que instituem as áreas de preservação permanente e as áreas não edificáveis ou 

non aedificandi, mesmo estando num mesmo contexto espacial, tutelam bens 

jurídicos distintos e por esta razão, em tese, não ocorreria a antinomia jurídica, 

eliminando-se o conflito aparente de normas. 

 

No entanto, observa-se que o Poder Judiciário ao julgar 

demandas desta natureza, ainda não pacificou o entendimento de qual norma 

deva ser atendida, quando a ocupação das margens dos cursos d’água se 

localizar nos espaços urbanos, gerando insegurança jurídica nestas relações. 

 

O atual Código Florestal, vigente a contar de 25 de maio de 

2012, objetivou trazer uma solução normativa para o conflito, estabelecendo que 

as faixas marginais protetivas a serem aplicadas, tanto em zonas rurais quanto 

urbanas são aquelas dispostas no inciso I do art. 4º.  

Neste norte se conclui que cabe aos planos diretores e leis 

de uso do solo, definir a largura da faixa de passagem de inundação, conforme 

preconiza o § 9º. Estas faixas se constituem em área de várzea ou planície de 

inundação adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da enchente, no 

entanto, excluindo-se as áreas urbanas consolidadas, deve-se necessariamente 

aplicar os limites que foram estabelecidos pelo Código Florestal. 
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ANEXOS 
 

                                            
 

1 Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os 
efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros 
de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 
metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 
metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 
metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de 
superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa definida na licença ambiental 
do empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o e 2o; 

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 571, de 2012). 
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V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por 
cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 
inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e 
inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 
2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida 
pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos 
ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação; 

XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) 
metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 571, de 2012). 

§ 1o Não se aplica o previsto no inciso III nos casos em que os reservatórios artificiais de água não 
decorram de barramento ou represamento de cursos d’água. 

§ 2o No entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas rurais com até 20 (vinte) hectares 
de superfície, a área de preservação permanente terá, no mínimo, 15 (quinze) metros. 

§ 3o (VETADO). 

§ 4o Fica dispensado o estabelecimento das faixas de Área de Preservação Permanente no 
entorno das acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, 
vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
571, de 2012). 

§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso V do art. 
3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de 
terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão 
de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja 
protegida a fauna silvestre. 

§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que tratam 
os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente 
a ela associada, desde que: 

I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, 
garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio 
Ambiente; 

II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos; 

III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; 

IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 
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V – não implique novas supressões de vegetação nativa. (Incluído pela Medida Provisória nº 571, 
de 2012). 

§ 7o (VETADO). 

§ 8o (VETADO). 

§ 9o Em áreas urbanas, assim entendidas as áreas compreendidas nos perímetros urbanos 
definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, as faixas 
marginais de qualquer curso d’água natural que delimitem as áreas da faixa de passagem de 
inundação terão sua largura determinada pelos respectivos Planos Diretores e Leis de Uso do 
Solo, ouvidos os Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, sem prejuízo dos limites 
estabelecidos pelo inciso I do caput. (Incluído pela Medida Provisória nº 571, de 2012). 

§ 10. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos 
definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, observar-se-á o 
disposto nos respectivos Planos Diretores e Leis Municipais de Uso do Solo, sem prejuízo do 
disposto nos incisos do caput. (Incluído pela Medida Provisória nº 571, de 2012). 

Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou 
abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão 
administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, 
conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) 
metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e 
máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. (Redação dada pela Medida Provisória nº 571, de 
2012). 

§ 1o Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, no 
âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno 
do Reservatório, em conformidade com termo de referência expedido pelo órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, não podendo exceder a dez por cento do total 
da Área de Preservação Permanente. (Redação dada pela Medida Provisória nº 571, de 2012). 

§ 2o O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, para os 
empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser apresentado ao órgão 
ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação 
do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de 
instalação. 

§ 3o (VETADO). 

Art. 6o Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de interesse social 
por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de 
vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 

I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; 

II - proteger as restingas ou veredas; 

III - proteger várzeas; 

IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 

V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; 
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VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

VII - assegurar condições de bem-estar público;  

VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares. 

IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 571, de 2012). 

 


