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CARTA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL) tem por objetivo 

institucional a preservação da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias 

constitucionais. Anualmente são produzidos mais de 500 pareceres sobre os mais diversos 

temas jurídicos, que instruem a elaboração de novos textos normativos, a posição do governo 

no Congresso, bem como a sanção ou veto presidencial. 

Em função da abrangência e complexidade dos temas analisados, a SAL formalizou, 

em maio de 2007, um acordo de colaboração técnico-internacional (BRA/07/004) com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que resultou na estruturação 

do Projeto Pensando o Direito.  

Em princípio os objetivos do Projeto Pensando o Direito eram a qualificação técnico-

jurídica do trabalho desenvolvido pela SAL na análise e elaboração de propostas legislativas e 

a aproximação e o fortalecimento do diálogo da Secretaria com a academia, mediante o 

estabelecimento de canais perenes de comunicação e colaboração mútua com inúmeras 

instituições de ensino públicas e privadas para a realização de pesquisas em diversas áreas 

temáticas. 

Todavia, o que inicialmente representou um esforço institucional para qualificar o 

trabalho da Secretaria, acabou se tornando um instrumento de modificação da visão sobre o 

papel da academia no processo democrático brasileiro.  

Tradicionalmente, a pesquisa jurídica no Brasil dedica-se ao estudo do direito positivo, 

declinando da análise do processo legislativo. Os artigos, pesquisas e livros publicados na área 

do direito costumam olhar para a lei como algo pronto, dado, desconsiderando o seu processo 

de formação. Essa cultura demonstra uma falta de reconhecimento do Parlamento como 

instância legítima para o debate jurídico e transfere para o momento no qual a norma é 

analisada pelo Judiciário todo o debate público sobre a formação legislativa. 

Desse modo, além de promover a execução de pesquisas nos mais variados temas, o 

principal papel hoje do Projeto Pensando o Direito é incentivar a academia a olhar para o 

processo legislativo, considerá-lo um objeto de estudo importante, de modo a produzir 

conhecimento que possa ser usado para influenciar as decisões do Congresso, democratizando 

por conseqüência o debate feito no parlamento brasileiro.  

Este caderno integra o conjunto de publicações da Série Projeto Pensando o Direito e 

apresenta a versão na íntegra da pesquisa denominada As Resoluções do CONAMA no 
Âmbito do Estado Socioambiental Brasileiro, conduzida pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC RS). 

Dessa forma, a SAL cumpre seu dever de compartilhar com a sociedade brasileira os 

resultados das pesquisas produzidas pelas instituições parceiras do Projeto Pensando o 

Direito. 

 

Pedro Vieira Abramovay 
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
Na condição de Coordenador da equipe, tenho a satisfação de apresentar  o material 

relativo à pesquisa versando sobre “As Resoluções do CONAMA e o princípio da legalidade: 

a proteção ambiental à luz da segurança jurídica”, realizada no período de agosto a dezembro 

de 2007, no âmbito do Projeto Pensando do Direito, lançado pela Secretaria de Assuntos 

Legislativos do Ministério da Justiça.  
 

Numa primeira etapa, constante da realização da pesquisa e confecção do relatório e 

subseqüente artigo, respectivamente encaminhados em final de dezembro de 2007 e maio de 

2008, a equipe foi originalmente composta, além do coordenador, ora signatário, pelos 

pesquisadores Prof. Dr. Carlos Alberto Molinaro (PUCRS), Profa. Dra. Fernanda Luiza 

Fontoura de Medeiros (PUCRS), que na época ainda cursava o Doutorado na UFSC, Profa. 

Me. Selma Rodrigues Petterle (hoje Doutoranda pela PUCRS),  Profa. Mestre e Doutoranda 

Karine Silva Demoliner (PUCRS), Prof. Me. Alexandre Schubert Curvelo (hoje Doutorando 

pela PUCRS), Profa. Me. Vanêsca Buzelato Prestes (na época cursando o Mestrado em Direito 

na PUCRS) e Profa.  Dra. Letícia Albuquerque (na época cursando o Doutorado na UFSC). 
  

O projeto inicialmente apresentado foi objeto de revisão e ajustes importantes pela 

equipe (mais reduzida) reunida na presente etapa e que firma a versão ora publicada na forma 

de artigo. Tais alterações afetaram tanto o seu conteúdo, visto que, na presente reformulação e 

adequação se buscou expurgar evidentes excessos, quanto a forma do trabalho, buscando, de 

tal sorte, a padronização almejada. Já no concernente ao artigo ora publicado, não se procurou 

pura e simplesmente reformatar a versão anterior, que igualmente, tal qual o relatório, foi 

objeto de importantes modificações, inclusive para o efeito de inserção de uma parte que, a 

despeito de não estar diretamente vinculada à pesquisa, aponta para possíveis 

desenvolvimentos futuros, em searas onde maior investimento se faz necessário.  
 

A idéia central foi a de confirmar o papel central exercido pelo CONAMA no campo 

da proteção ambiental, mediante a análise sistemática de toda a sua produção regulatória até o 

final de 2007, apurando, todavia, algumas inconsistências jurídicas em alguns casos, tudo com 

o intuito de contribuir para um possível aperfeiçoamento do marco regulatório na seara 

ambiental e a salvaguarda de sua legitimidade jurídico-constitucional. Desde logo, salienta-se 

que na versão ora publicada do relatório e do artigo, não se promoveu uma atualização da 

pesquisa, salvo mediante referências isoladas às resoluções posteriores mais relevantes e que 

guardam relação com a matéria analisada na pesquisa.  
 

Por outro lado, não sendo o caso de aqui reproduzir os objetivos da pesquisa nem o de 

abordar aspectos relativos à metodologia empregada e resultados alcançados, considera-se que 

as metas essenciais – embora reconhecidamente ambiciosas – foram atingidas, de tal sorte 

que, mediante a ampla difusão da pesquisa (relatório e artigo) se possa contribuir para o 

aperfeiçoamento constante do debate a respeito dos órgãos, agentes e ações que integram o 

sistema nacional de proteção e promoção dos direitos deveres relacionados à tutela ambiental.    

Por derradeiro, formulo, em nome da equipe, o devido agradecimento aos coordenadores do 

Projeto Pensando o Direito, em especial pela autonomia e apoio assegurados durante todas as 

etapas do trabalho. 
 

Porto Alegre, 2 de outubro de 2009. 
 

Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet 
Titular da Faculdade de Direito da PUCRS e Coordenador da Pesquisa 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do tema 

O trabalho dos pesquisadores teve como matriz a Constituição Brasileira de 1988, 

sendo o fio condutor o reconhecimento de um Estado Socioambiental e Democrático de 

Direito no interior do qual são prestigiados os direitos humanos e os direitos fundamentais, 

guias indissociáveis de todos os relacionamentos e ações em que os atores públicos e privados 

confrontam.  

Com razoável acerto, é possível conceber que a razão seminal do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito, que formata o Estado brasileiro, pode ser centrada 

– em uma perspectiva jurídica – na Lei n.
o
 6.938 de 31 de agosto de 1981, que construiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente. A partir deste marco legislativo é possível desvelar a 

construção deste especial formato de Estado – Estado Socioambiental – que privilegia o social 

e o ambiental ambos vinculados por uma “unidade de sentido”, ademais, inclusiva da 

sustentabilidade necessária para o necessário desenvolvimento do país.  

No Brasil, a partir da década de 1980, especialmente com o fim do regime militar em 

1984, os movimentos sociais e os movimentos ambientalistas lograram pacificar suas relações 

entendendo que as necessidades e as aspirações de desenvolvimento de extensas camadas da 

população e a conseqüente preservação ambiental ou a recuperação de áreas degradadas 

tinham um objetivo comum: a sustentação da vida. Com a promulgação da Constituição de 

1988, alcançaram esses movimentos – agora socioambientais – o ponto de unificação com o 

reconhecimento que os direitos humanos e os fundamentais de todas as dimensões e funções, 

abarcando, portanto, os assim designados direitos civis e políticos e os direitos sociais 

econômicos, culturais e ambientais, exigem e conforma, para sua adequada proteção e 

promoção, um novo modelo de Estado, qual seja o de um Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito.  

Na década seguinte, notadamente com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ECO/92), os conceitos 

socioambientais passaram a iluminar o cenário legislativo na produção de normas ambientais. 
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Com efeito, avaliando-se a trajetória que marcou os anos 1990, verifica-se a expansão do 

marco normativo infraconstitucional que regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal, 

como dão conta os seguintes exemplos: a Lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, sobre os 

crimes ambientais; a Lei n.
o
 9.985 de 18 de julho de 2000, que regulamenta o artigo 225, § 1º, 

inciso III, da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza; a Lei n.º 11.105, de 24 de março de 2005, que regulamenta o artigo 225, § 1º, 

inciso II e institui o sistema de biossegurança no Brasil, dentre outras.  

Contudo, convém destacar que a produção legislativa subseqüente foi relativamente 

escassa, e, por vezes, anfibológica, fato que acabou por gerar um acentuado déficit normativo 

e de execução por preencher. Aqui, impõe-se realçar, e a investigação bem demonstra o fato, 

que o advento dessas leis acabou por convalidar resoluções do CONAMA anteriores, 

consideradas na sua origem autônomas, portanto contrárias ao ordenamento jurídico.  

Independente dos marcos legais, especialmente daquele estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988, quando concebido o modelo do Estado Socioambiental e Democrático de 

Direito, não se pode perder de vista o que está em causa em primeira linha: o respeito, a 

proteção e promoção da vida, na dupla perspectiva da garantia às gerações presentes e futuras, 

assim como, a manutenção das bases que a sustentam. Imperativos que só se concretizam num 

ambiente equilibrado e saudável, realizando o núcleo duro da relação de alteridade que está 

implicada no conceito de dignidade humana, pois como afirma Molinaro (2007, p. 32): “não 

estamos sós, somos com o outro numa relação permanente de reconhecimento, respeito, 

reciprocidade e responsabilidade que se desenvolve num espaço e tempo de encontro: o 

ambiente”, pois o ambiente pode ser concebido como “um lugar de encontro”, um especial 

sitio onde estão possibilitadas as condições próprias para a reunião dos elementos bióticos e 

abióticos sustentadores da vida no planeta. 

Impende afirmar que o socioambiental (despregado do Estado) está mais além do 

direito, se considerado que o social e o ambiental, ora como sujeito, ora como objeto se 

incluem nos demais processos de adaptação ou corrigenda dos defeitos de adaptação, como a 

religião, ética, estética, política, direito, economia e ciência na célebre septena pontiana 

(PONTES DE MIRANDA, 1926), das relações inter-humanas cronotopicamente localizadas. 

Isso comprova a indispensabilidade dos estudos sobre a socioambientalidade, forte no 
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princípio da sustentabilidade, pois é necessário certeza na exata noção que qualidade de vida 

nada mais representa que o resultado de um ato de valoração indispensável para a 

concretização da dignidade conferida ao humano, um humano sustentado por todas as demais 

manifestações da vida, submetida aos processos adaptativos.  

O resultado dessa valoração está bem desenhado na Constituição, especialmente, 

quando afirma a prática de um desenvolvimento sustentado da República Brasileira ao lado da 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Assim, é a própria Carta de 1988 que vai 

expressar a idéia de Ambiente como um mandado constitucional e como função pública 

implicativa de deveres. Do mesmo modo, revela duas dimensões ambientais, a dimensão 

temporal: direito a desfrutá-lo; e, a dimensão intertemporal: o dever de conservá-lo. Para 

tanto, confere o dever de sustentabilidade como cláusula de interpretação finalista e título de 

intervenção do Estado Socioambiental de Direito nos mais variados contextos 

socioeconômicos e vincula formalmente a Constituição às futuras gerações. 

Uma advertência final, por estarem inseridas na função administrativa, as atividades 

desenvolvidas pelo CONAMA, seja pela amplitude de sua competência, ou pela função 

destacada que exerce no SISNAMA sustentam-se nos limites definidos constitucionalmente 

para exercício do poder regulamentar. Decorre daí, a importância do estudo dessas 

competências no âmbito do sistema jurídico-constitucional vigente.  

 

1.2 Relevância da pesquisa 

É inegável que o complexo normativo brasileiro, no que diz com a matéria 

socioambiental – nada obstante o seu matiz vanguardista – carece de acurada sistematicidade, 

o que dificulta e, por vezes, inviabiliza, tanto à proteção do meio ambiente e dos recursos 

naturais perspectivados, sempre nos valores sociais, quanto a sua própria compreensão, seja 

pelos cidadãos e cidadãs, seja pelos agentes econômicos, seja pelo próprio Poder Público e 

suas extensões. Esta moldura estamental induz para situações de insegurança jurídica, o que 

demanda um aprofundamento do debate na busca de soluções jurídicas viáveis e compatíveis 

na formatação de um Estado Socioambiental e Democrático de Direito. 

Tal fato assume contornos relevantes na medida em que o CONAMA reafirme-se, 

desempenha relevante papel na regulamentação da proteção ambiental, vem editando normas 
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que na prática têm força de lei, contribuindo, assim, paradoxalmente para ampliar a incerteza 

acerca do tema. Dessa forma, se por um lado não é questionada a simples invalidação das 

resoluções emanadas pelo CONAMA, por outro, em face da sempre presente e possível 

violação do princípio da legalidade, impõe-se a construção de um microssistema geral 

regulador da matéria.  

 

1.3 Objeto da pesquisa 

A pesquisa teve como título As resoluções do CONAMA e o princípio da 

legalidade: a proteção ambiental à luz da segurança jurídica, e foi proposta pela 

Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tendo como 

instituição financiadora uma parceria entre o Ministério da Justiça/SAL e o PNUD.  

Os levantamentos e a produção aqui relatados são oriundos do trabalho de pesquisa da 

equipe, selecionada pelo referido edital, e foram realizados no período compreendido entre 

meados do mês de agosto e dezembro do ano de 2007. 

 

1.4 Temática da pesquisa 

As resoluções do CONAMA e o princípio da legalidade: a proteção ambiental à luz da 

segurança jurídica. 

Nessa quadra, a pesquisa realizada identificou as resoluções do CONAMA com 

potenciais vícios de inconstitucionalidade, destacou aquelas que foram convalidadas pela 

superveniência de legislação, bem como propôs a sistematização das  resoluções, de modo a 

atender a necessária publicidade dessas, que não se dá somente na perspectiva formal, mas 

também material, esta entendida como perspectiva de acesso a informação. São exemplos de  

resoluções tidas como convalidadas as atinentes ao Sistema Nacional das Unidades de 

Conservação e aos agrotóxicos, em face ao advento de legislação superveniente.  

Por último, apontou-se a inarredável imperiosidade de sistematizar a legislação 

ambiental, para o fim de publicidade dessa, princípio essencial ao Estado Democrático de 

Direito. Como decorrência da pesquisa, propõe-se mecanismo de fácil execução, já previsto 

na legislação, que possibilita a consolidação normativa e que se dá no âmbito do Executivo, 
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além de um marco regulatório legal para o procedimento do licenciamento ambiental, o 

instrumento de maior utilização no Brasil. 

  

1.5 Delimitação do tema  

Análise das resoluções do CONAMA com base especialmente nos princípios da 

legalidade, da reserva legal e da segurança jurídica, para avaliar a necessidade da construção 

de um microssistema com normas gerais, capaz de imprimir unidade e harmonizar a 

legislação ambiental brasileira, em sintonia com os princípios constitucionais que presidem a 

proteção ambiental, no contexto mais amplo dos direitos e garantias fundamentais e dos seus 

limites e restrições. 

 

1.6 Formulação do problema 

Verifica-se um déficit de sistematicidade na legislação ambiental brasileira, tendo por 

causa a fragmentação sistêmica do conjunto dos princípios e regras jusambientais, 

contribuindo, dessa forma, para gerar – na perspectiva de um Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito – uma situação de insegurança jurídica junto à comunidade científica 

e empresarial, bem como a Sociedade em geral e o Poder Público, abrindo espaço alargado 

para atuação de órgãos como o CONAMA, que, em que pese produzir um conteúdo de 

regulação bem abrangente às questões ambientais, velando, inclusive, de forma direta pela 

proteção do ambiente, confronta – e, em alguns casos, isto acontece – o princípio da 

legalidade, o da reserva legal especializada, assim como o princípio da segurança jurídica, 

todos essenciais ao Estado de Direito. 

 

1.7 Descrição da metodologia utilizada 

Concebeu-se uma metodologia que resultou no mapeamento das Resoluções do 

CONAMA, estruturado em uma planilha em formato Excel (®Microsoft), de forma a oferecer 

uma visão panorâmica desse conjunto, concepção inicial que foi aperfeiçoada ao longo dos 

cinco (05) meses de pesquisa, com intuito de refinar e aprofundar o objeto de estudo. Nessa 

planilha, as resoluções foram ordenadas em ordem cronológica crescente, desde o ano de 1984 

até o final de dezembro de 2007, sendo este o marco temporal da análise, como pode ser 

observado na seguinte ilustração exemplificativa: 
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No mesmo arquivo, denominado “Planilha Geral” foram inseridas uma série de outras 

planilhas que aportam os demais mapeamentos realizados. Para acessá-los, bastar “clicar” 

sobre a planilha, como indicado na seta acima, sendo possível acessar o inteiro teor oferecido 

a partir de link para sítio da Internet. Advirta-se, por oportuno, quanto à necessidade de 

conferência com as publicações oficiais. 
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Além do mapeamento da legislação federal, acima, incluiu-se, em quadro próprio, a 

Legislação de proteção ao meio ambiente editada pelo Estado do Rio Grande do Sul, tendo em 

conta que os investigadores atuarem neste ente da Federação, conforme ilustração a seguir. 

Destaca-se, oportunamente, que o marco temporal utilizado foi até dezembro de 2007. 

 

(segue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 Etapa I 

Levantamento das resoluções, objeto da pesquisa, compreendendo o período iniciado 

em 1984, marco inicial das atividades do CONAMA, com termo final em 2007, marco da 

pesquisa. Foram examinadas, vale dizer, da Resolução 01/84 até a Resolução 394/07, 

totalizando 397 Resoluções.1  

Por uma opção metodológica, e com base em livro de consolidação das Resoluções do 

CONAMA (2006) implantou-se uma primeira etapa consistindo na fase de descarte de 

algumas resoluções do âmbito deste estudo. Os dois critérios iniciais para descarte foram: a) 

revogação de resolução e b) cumprimento do seu objeto. 

 

(segue)
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1.7.2 Etapa II 

Verificando a existência de Resoluções igualmente irrelevantes para análise, mas ainda 

constantes no Livro do CONAMA como vigentes, foram estabelecidos novos critérios para o 

descarte de algumas resoluções, elencados sinteticamente abaixo: 

 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 
Resoluções que cumpriram com o seu 
objeto 

Conforme o livro do CONAMA 

Resoluções revogadas Conforme a 1ª ed. do livro do CONAMA, de 

maio/2006
2
 

Resoluções revogadas após 1ª edição do 
livro CONAMA 

Exemplo das resoluções: Resolução 

CONAMA Nº 289/2001 e Resolução 

CONAMA Nº 360/2005 

Resoluções que cumpriram com o seu 
objeto 

Resoluções irrelevantes para fins deste 

estudo, ainda que constantes como vigentes, 

e.g., Resolução CONAMA Nº 225/1997, 

Resolução CONAMA Nº 366/2005, 

Resolução CONAMA Nº 388/2007, dentre 

outras 

Resoluções caducas, que não geram mais 
efeitos ou que foram substituídas por 
legislação superveniente 

e.g., Resolução CONAMA Nº 011/1989, 

Resolução CONAMA Nº 011/1990, 

Resolução CONAMA Nº 013/1990,  

Resolução CONAMA Nº 249/1999 

Resoluções que consistem em meras 
recomendações 

e.g., Resolução CONAMA Nº 006/1991 e da 

Resolução CONAMA Nº 275/2001 

 

1.7.3 Etapa III 

Iniciada a análise, restou evidenciado existirem características comuns a determinadas 

resoluções, o que direcionou os esforços da equipe no sentido de traçar uma tipologia das 

mesmas, a fim de sistematizar a pesquisa. As resoluções foram, então, distribuídas conforme 

as seguintes categorias: 

 Resoluções que padronizam normas ou questões técnicas; 

 Resoluções autônomas (sem fundamento legal); 

 Resoluções fundadas em lei; 

 Resoluções que são desdobramento de Resoluções;  

 Resoluções que restringem direitos; 

 Resoluções que atribuem funções; 

 Resoluções que determinam competência (delegam competência): 

o competência supletiva do IBAMA 

o competências e atribuições (distinção) 

o aos próprios entes da federação 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res01/res28901.doc
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res01/res28901.doc
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res36005.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res36005.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res22597.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res36605.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res07/res38807.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res89/res1189.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res90/res1190.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res90/res1390.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res24999.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res91/res0691.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res01/res27501.html
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 Resoluções sobre responsabilidade pós-consumo 

o pilhas e baterias 

o pneus e lâmpadas fluorescentes 

o destinação final - lei de resíduos sólidos 

 Resoluções procedimentais (atas, formulários, prazos, custos, etc.) 

 

1.7.4 Etapa IV 

Na etapa subseqüente, a equipe dedicou-se  a analisar as resoluções e a registrar seus 

comentários em um formato padrão que foi aprimorado ao longo dos meses de trabalho, na 

medida em que verificava tal necessidade. Assim, o primeiro comentário desenvolvido 

consistia apenas em apontar o objeto da resolução, sua tipologia e os possíveis problemas de 

constitucionalidade e legalidade. O segundo modelo desenvolvido pelos investigadores 

aprimorou o comentário, em razão da necessidade de refinamento dos dados, inserindo 

também os itens “palavras-chave” e “fundamentação”. Contudo, ainda foi necessário mais um 

refinamento no comentário padrão, adicionando-se outras informações. Nesse contexto 

também é relevante explicitar que a padronização do comentário não apenas viabilizou a 

sistematização do trabalho da equipe, como a criação de um roteiro para apresentação do 

resultado da pesquisa, assim oferece uma informação clara, precisa e de rápida consulta.  

 

 1.7.5 Etapa V 

O próximo foco dos investigadores foi destacar as resoluções com potenciais 

problemas de constitucionalidade e/ou de legalidade. Essas resoluções constam em azul, na 

planilha Excel já referida. A partir desse conjunto de resoluções-problema partiu-se para o 

enfrentamento dos temas, em bloco, remetendo, quanto ao conteúdo, item do 

desenvolvimento deste relatório. 

 

1.7.6 Mapeamentos 

No transcurso da pesquisa (15 de agosto a 29 de dezembro de 2007), a equipe de 

pesquisa mapeou alguns itens elementares para dar suporte e fundamento à investigação, 

alguns de forma exaustiva e outros de forma ilustrativa. 
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1.7.6.1 Resoluções do CONAMA 

Ao longo da investigação foram examinadas 397 resoluções editadas pelo CONAMA 

desde a Resolução n.º 001/1984, conforme os gráficos a seguir: 
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Como já descrito, um segundo mapeamento demonstra o descarte das resoluções cujo 

objeto já havia sido alcançado, conforme o entendimento do próprio órgão ambiental 

governamental. Esse mapeamento alcançou um total de 184 resoluções. 
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O outro critério de descarte utilizado nesse projeto de pesquisa, e já descrito no item 

1.7, retirou outras 176 (cento e setenta e seis) resoluções. 
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O final do mapeamento resultou em 30 (trinta) resoluções com possíveis ilegalidades 

e/ou inconstitucionalidades que foram analisadas nessa pesquisa. 
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Além das análises das resoluções do CONAMA na proposta de pesquisa, constou 

como trabalho a ser desenvolvido pela equipe, os itens a seguir elencados 
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1.7.6.2 Legislação federal em matéria ambiental 

Realizou-se um levantamento que culminou na elaboração de uma planilha separada 

por temas, que consta em anexo. Ao longo da pesquisa remanesceu clara a necessidade de 

sistematização da legislação ambiental existente, pois até mesmo a localização dessa é de 

difícil acesso. 

 

1.7.6.3 Legislação estadual (RS) em matéria ambiental 

Saliente-se que, em que pese seja uma atividade colateral ao projeto, é relevante 

atentar-se para a existência ou não de sintonia entre a legislação federal e as legislações dos 

estados no que tange a proteção do meio do ambiente. Como forma de dar início a essa 

atividade, os pesquisadores optaram por um levantamento da legislação pertinente ao Estado 

do Rio Grande do Sul.  

O levantamento chegou à produção do seguinte material de pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6.4 Projetos de Lei em matéria ambiental (Congresso Nacional) 

No decurso da pesquisa, com a finalidade de demonstrar quais são os principais temas 

que estão sendo debatidos no Congresso Nacional, de modo exemplificativo foram referidos 

alguns projetos de lei em tramitação. 
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1.7.6.5 Jurisprudência dos Tribunais Superiores 

A pesquisa intentou buscar junto ao STF e STJ, de forma ilustrativa, os julgados mais 

relevantes, vinculados aos temas relacionados às resoluções destacadas, pela potencial 

ocorrência de vício de legalidade/constitucionalidade. 

 

1.7.6.6 Jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais 

Relativamente aos Tribunais Regionais Federais, de forma ilustrativa, estão 

identificados os julgados mais relevantes, vinculados aos temas relacionados às resoluções 

destacadas, também pela potencial ocorrência de vício de legalidade e/ou constitucionalidade. 

 

1.7.6.7 Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

Quanto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, exemplificativamente 

foram destacados os julgados mais relevantes, vinculados aos temas relacionados às 

resoluções destacadas, pela potencial ocorrência de vício de legalidade/constitucionalidade. 

 

2 ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

2.1 Deveres de proteção do meio ambiente, direito à organização e procedimento  

Se de um lado é relevante situar o exame do tema a partir do Estado Socioambiental, 

de outro, torna-se imprescindível trazer à tona a conseqüência jurídica do reconhecimento do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Tendo como ponto de partida a dupla perspectiva dos direitos fundamentais, isto é, 

vislumbrando o sistema de direitos fundamentais tanto na sua dimensão subjetiva (apenas 

relembrando que mesmo os direitos subjetivos individuais não se reduzem à limitada noção de 

direitos subjetivos públicos)
3
 quanto da sua dimensão objetiva, há de observar-se que, sob a 

face da dimensão objetiva, os direitos fundamentais correspondem a um conjunto de valores 

objetivos básicos e fins diretivos da ação positiva dos poderes públicos (PÉREZ LUÑO, 1995, 

p. 20-1). Sob este viés, sustenta-se que por força de sua dimensão objetiva e para além de sua 

relação com uma determinada ordem de valores constitucional, as normas de direitos 

fundamentais, no sentido de “uma espécie de mais-valia jurídica”
 
(ANDRADE, 2001, p. 
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138)
4
, geram efeitos jurídicos adicionais, implicando uma proteção jurídica reforçada e (em 

parte) autônoma, das normas fundamentais (SARLET, 2009, p. 144), destacando-se, no 

contexto deste estudo sobre as Resoluções do CONAMA, e dentre os vários desdobramentos da 

perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais, a teoria dos deveres estatais de proteção 

dos direitos fundamentais e seu estreito vínculo com os deveres e direitos na esfera das normas de 

organização e procedimento. 

A teoria dos deveres estatais de proteção dos direitos fundamentais, que logrou obter 

um notável desenvolvimento jurisprudencial (com a jurisprudência construída no Tribunal 

Constitucional da Alemanha) e doutrinário (especialmente a partir da discussão acerca da 

proteção jurídica da vida do feto, ou seja, no âmbito do reconhecimento dos deveres estatais 

de proteção da vida humana pré-natal), consiste na idéia de que poder público tem o dever de 

atuar positivamente em prol de uma efetiva proteção do meio ambiente, como bem jurídico-

fundamental, protegendo-o contra agressões do Estado e dos particulares (HÄBERLE, 2005, 

p. 139; SARLET, 2009, p. 149). 

O fato é que, sob a perspectiva dos deveres estatais de proteção, há uma vinculação do 

poder público (seja pelo legislador, o juiz ou o administrador) aos direitos fundamentais, o 

que acarreta um dever de proteção e promoção de tais direitos. Sob este olhar, discute-se se a 

consagração dos direitos fundamentais (no caso, o meio ambiente) impõe, por exemplo, ao 

legislador um dever de tipificar como crime determinadas condutas, ou ainda se impõe uma 

intensa atividade legislativa, ao que se aponta não para uma proteção efetiva em 

absolutamente todas e quaisquer situações (leitura radical que levaria a pensar que o Estado 

seria o único responsável por todas e quaisquer ofensas a bens jurídico-fundamentais), mas 

que seja assegurado, pelo Estado, “um nível mínimo adequado de proteção dos direitos 

fundamentais”, uma vez que a proibição de uma proteção insuficiente, que se extrai desses 

deveres de proteção, não pode eliminar a liberdade de conformação do legislador
5
. Ademais, 

acrescente-se que a proteção estatal dos direitos fundamentais encontra limites que não se 

reduzem aos direitos das outras pessoas, aquelas cuja esfera jurídica possa ser afetada, mas 

também quando estiverem “em causa valores comunitários relevantes [incluída aí, a liberdade 

geral] que ao Estado cumpre assegurar”. (ANDRADE, 2001, p. 144-145). 
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Já no que tange as prestações estatais releva o direito à organização e procedimento, 

outro desdobramento da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais, vale 

mencionar que a função deferida aos direitos fundamentais sob o aspecto de parâmetros para 

criação e constituição de organizações (ou instituições) estatais e para o procedimento, 

extraindo-se, nesse contexto, conseqüências não somente para a aplicação e interpretação das 

normas procedimentais, como também para toda uma gama de formulações das normas de 

cunho organizacional e procedimental, que, ao fim e ao cabo, garantirão que se efetive a 

proteção ambiental (SARLET, 2009, p. 150).  

Tais considerações objetivam destacar que existe um estreito liame entre o direito 

fundamental ao meio ambiente e o direito à organização e procedimento, no sentido de que a 

efetiva proteção do direito fundamental é, ao mesmo tempo, e de certa forma, pendente do 

direito à organização e do procedimento, até mesmo porque os deveres estatais de proteção 

podem concretizar-se por meio de normas que dispõem sobre o procedimento administrativo 

(e também o judicial), bem como pela criação de órgãos, evidenciada, de tal sorte, a conexão 

existente entre essas duas facetas da dimensão jurídico-objetiva da proteção ambiental. 

Inarredável a observação que um procedimento ordenado e justo se faz necessário (e até 

mesmo imprescindível) para a efetivação dos direitos fundamentais, o que, como já referido, 

com obviedade não exclui a discussão em torno da perspectiva subjetiva.  

 

2.2 Posição do CONAMA na estrutura organizacional administrativa nacional 

A importância da questão relacionada ao meio ambiente impulsionou a criação do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente em 1981, que corresponde a uma estruturação própria e 

peculiar no seio da Administração Pública direta. É dizer, noutro enfoque, que a despeito da 

fragilidade com que se protegeu o meio ambiente durante muito tempo, criou-se uma estrutura 

dentro da já existente estrutura organizacional da Administração Pública, anterior à 

Constituição, mas que foi recepcionada, em sua essência, pelo novel sistema. 

A partir da Constituição de 1988 as políticas públicas foram organizadas em sistemas 

universalizáveis e concretizáveis pelos entes federativos. Assim ocorreu com o Sistema Único 

de Saúde (SUS), com criança e adolescente (ECA),  política urbana (Estatuto da Cidade), 

Educação (LDB). A característica que une os exemplos citados à política ambiental é a adoção 
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de um sistema que de modo especial contempla os princípios da subsidiariedade e da 

descentralização, fazendo com que os entes federativos participem de forma coordenada e em 

conjunto com a sociedade da realização de tarefas públicas.  

Para o funcionamento destes sistemas nacional-universalizáveis de políticas públicas, 

em um Estado Social e Democrático de Direito, as respectivas leis criaram organismos que 

prevêem a participação popular, formas da sociedade executar tarefas públicas e metodologia 

para repasse de recursos. Dentre as formas de participação popular na gestão pública são 

encontrados os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais. Apresentam-se como figuras 

híbridas, que desempenham tarefas públicas na fronteira das respectivas atribuições 

constitucionais. O CONAMA possivelmente é o mais consolidado, talvez por ser mais antigo, 

pois remonta a 1981. Todavia, a partir da Constituição de 1988 faz-se necessária a realização 

de uma releitura da função constitucional destes Conselhos, na perspectiva da concepção de 

Estado  estabelecida pela nova ordem constitucional e nos limites por ela postos. 

Nessa quadra, os conselhos nacionais, à exemplo do CONAMA, são mecanismos de 

integração no Estado Federativo, que pretendem dar cumprimento aos princípios da federação 

e expressam o federalismo cooperativo
6
. São, também, órgãos de articulação da cooperação 

federativa, essenciais à consecução do Estado  Federal. Ainda, na forma  previstas pelas leis 

dos sistemas nacionais, a exemplo do meio ambiente, os conselhos são órgãos de participação 

popular na administração pública, expressando o princípio da democracia participativa. 

 

2.3 O Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 

Quando da instituição do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a Lei n.º 6.938/81 

passou a determinar que tanto os órgãos quanto as pessoas jurídicas criadas pelo Estado 

devem atuar na consecução de suas finalidades
7
, organizando sua estrutura mediante a criação 

dos seguintes órgãos públicos: I) Órgão superior: o Conselho de Governo, cuja função 

precípua é a de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas 

diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Foi instituído pela 

Lei n. 8.028, de 12.04.1990, alterada pela Lei n. 8.490, de 19.11.1992 e, posteriormente, pela 

Medida Provisória 813, de 1.1.1995, tendo havido sucessivas medidas provisórias, convertida 
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a última delas na Lei 9.649, de 27.5.1988. O Conselho de Governo, cuja competência não é 

mesma do Conselho Nacional da República (art.89 da CF/88) nem do Conselho de Defesa 

Nacional (art. 91 da CF/88), atua em dois níveis diferentes: Conselho de Governo (composto 

pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e 

pelo Advogado-Geral da União, presidido pelo Presidente da República ou pelo Ministro de 

Estado-Chefe da Casa Civil) e as Câmaras do Conselho de Governo; II) Órgão consultivo e 

deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de 

assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais 

para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 

normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 

sadia qualidade de vida; III) Órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 

República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão 

federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; IV) 

Órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e 

diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; V) Órgãos Seccionais: os órgãos ou 

entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e 

fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental; VI) Órgãos Locais: 

os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, 

nas suas respectivas jurisdições.  

Importante considerar, uma vez mais, que ao CONAMA foram atribuídas, por assim 

dizer, as principais funções dentro do sistema, tratando-se, portanto, do órgão centralizador de 

diversas tarefas, dado que sua função é bastante ampla, abarcando uma diversidade de 

atribuições.   

 

2.4 As atribuições do CONAMA 

O CONAMA é composto por: Plenário, CIPAM, Grupos Técnicos, Câmaras Técnicas 

e Grupos de Trabalho. Seu Conselho é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e sua 

Secretaria Executiva é exercida pelo Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente. 

Segundo bem aponta MACHADO (2009), trata-se de um órgão colegiado representativo de 
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cinco setores, a saber: órgãos federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade 

civil.  

O Plenário é composto pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, o qual exerce a 

função de Presidente; o Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, o seu 

Secretário-Executivo; um representante do IBAMA; um representante da Agência Nacional de 

Águas - ANA; um representante de cada um dos Ministérios, das Secretarias da Presidência 

da República e dos Comandos Militares do Ministério da Defesa, indicados pelos respectivos 

titulares; um representante de cada um dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, 

indicados pelos respectivos governadores; oito representantes dos Governos Municipais que 

possuam órgão ambiental estruturado e Conselho de Meio Ambiente com caráter deliberativo, 

sendo: um representante de cada região geográfica do País; um representante da Associação 

Nacional de Municípios e Meio Ambiente -ANAMMA; dois representantes de entidades 

municipalistas de âmbito nacional;  vinte e um representantes de entidades de trabalhadores e 

da sociedade civil, sendo: dois representantes de entidades ambientalistas de cada uma das 

Regiões Geográficas do País; um representante de entidade ambientalista de âmbito nacional;  

três representantes de associações legalmente constituídas para a defesa dos recursos naturais 

e do combate à poluição, de livre escolha do Presidente da República; um representante de 

entidades profissionais, de âmbito nacional, com atuação na área ambiental e de saneamento, 

indicado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES;  um 

representante de trabalhadores indicado pelas centrais sindicais e confederações de 

trabalhadores da área urbana (Central Única dos Trabalhadores - CUT, Força Sindical, 

Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT, Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Indústria - CNTI e Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio - CNTC), 

escolhido em processo coordenado pela CNTI e CNTC; um representante de trabalhadores da 

área rural, indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 

CONTAG; um representante de populações tradicionais, escolhido em processo coordenado 

pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicionais - 

CNPT/IBAMA; um representante da comunidade indígena indicado pelo Conselho de 

Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil - CAPOIB; um representante da 

comunidade científica, indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - 

SBPC; um representante do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares 
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e Corpos de Bombeiros Militares - CNCG; um representante da Fundação Brasileira para a 

Conservação da Natureza - FBCN; oito representantes de entidades empresariais; e um 

membro honorário indicado pelo Plenário.  

Na condição de Conselheiros Convidados, integram também o Plenário do CONAMA, 

porém, sem direito a voto: um representante do Ministério Público Federal; um representante 

dos Ministérios Públicos Estaduais, indicado pelo Conselho Nacional dos Procuradores-

Gerais de Justiça; e um representante da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 

e Minorias da Câmara dos Deputados.  

As Câmaras Técnicas do CONAMA são instâncias encarregadas de desenvolver, 

examinar e relatar ao Plenário as matérias de sua competência. O Regimento Interno prevê a 

existência de 11 Câmaras Técnicas, compostas por 07 Conselheiros, que elegem um 

Presidente, um Vice-Presidente e um Relator. Ademais, conta o CONAMA com Grupos de 

Trabalho que são criados por tempo determinado para analisar, estudar e apresentar propostas 

sobre matérias de sua competência. 

Dentre as atribuições do CONAMA previstas na Lei Federal n.º 6.938/81, nos termos 

do artigo 8º, para os fins da pesquisa realizada, interessam as seguintes: a) estabelecer normas 

e critérios relativamente às atividades potencialmente poluidoras; b) atribuir privativamente a 

regulação do controle de poluição por veículos automotores; e, c) estabelecer normas, critérios 

e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente.  

A pesquisa examina se a resoluções identificadas estão adstritas ao conteúdo 

regulamentar atinente ao estado federal brasileiro, segundo o qual o regulamento visa: 

explicitação de conteúdo técnico, estabelecimento de procedimentos para a aplicação da lei e 

solucionar a execução da lei. 

 

2.5 O poder regulamentar no direito constitucional brasileiro 

No exercício da função administrativa é reconhecida a existência de uma função de 

expedir atos administrativos de conteúdo normativo. De modo geral, atos administrativos com 

tal peculiaridade constituem matéria afeita ao exercício de competência pelo Poder Executivo, 
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que, atendendo aos ditames constitucionais, não agridem e tampouco usurpam a competência 

legislativa ínsita à atividade do Poder Legislativo. 

A competência do CONAMA para expedir resoluções insere-se dentro do chamado 

Poder Regulamentar do Executivo, razão pela qual àquelas podem ser entendidas como 

espécies deste. Segundo Meirelles (2001, p. 174) 

 

[...] resoluções são atos administrativos normativos expedidos pelas altas 

autoridades do Executivo (mas não pelo Chefe do Executivo, que só deve expedir 

decretos) ou pelos presidentes dos tribunais, órgãos legislativos e colegiados 

administrativos, para disciplinar matéria de sua competência específica. 

 

O exercício do poder regulamentar guarda uma relação de conformidade com a lei em 

sentido formal. O Poder Executivo, ao expedir os regulamentos, contribui e complementa a 

ordem jurídico-legislativa, inclusive, em certos casos, como condição de eficácia da lei em 

sentido formal. O regulamento não tem a natureza de lei em sentido formal, porém pode sê-lo 

em sentido material. Em nossa história constitucional, o Poder Regulamentar é atribuído ao 

Chefe do Poder Executivo
8
 que detém a competência para expedir decretos e regulamentos

9
. 

Esta constatação, que decorre da própria definição constitucional
10

, estabelece um claro limite 

ao Poder Regulamentar, com respaldo, também, decorrente do princípio da reserva legal
11

 e da 

legalidade, aplicável a administração pública, por força do art. 37, caput, da Carta Magna. A 

par disso, conforme aponta Mello (1990), a legalidade é instrumento para viabilizar o 

propósito de garantir a igualdade e a segurança jurídica, sendo, portanto, igualmente corolário 

do princípio da isonomia. Isto porque, no Estado de Direito os cidadãos não podem ser 

surpreendidos por restrições ou imposições que não estejam previstos na lei. O regulamento, 

portanto, não pode operar contra legem, ultra legem , nem praeter legem. Opera unicamente 

secundum e intra legem (MELLO, 1997, p. 47). 

A decorrência dessa concepção é a existência de âmbitos materiais de lei e de 

regulamento. Assim, são constitucionalmente matérias reservadas à lei: a) normas proibitivas 

que interfiram no âmbito de liberdade dos administrados, sendo que cabe a lei impor ou 

proibir; b) restrição de direitos e respectivas penalizações administrativas ou criminais; c) 

adoção do princípio da anterioridade, ou seja, as normas legais para gerarem efeitos devem ser 

anteriormente editadas.  



           

 

                           
 25 

 

Conseqüentemente, regulamentos que estabeleçam restrições a direitos e liberdades 

sem respaldo em lei formal não encontram guarida em nosso sistema. O mesmo se diga para 

sanções, inclusive quanto ao valor a ser cobrado pela inobservância de determinada conduta, 

por ser matéria reservada à lei. Não se admite, pois, multas administrativas, cominadas 

mediante decretos regulamentares, mesmo que em lei a conduta seja proibida. A multa só 

poderá ser imposta se estiver prevista na lei e desde que a própria lei estabeleça o quantum. Só 

é reservado ao regulamento a possibilidade de correção monetária dos valores atribuídos pela 

lei.
12

  

A doutrina aponta três funções para o Poder Regulamentar previsto no ordenamento 

brasileiro: a) solucionar a execução da lei, quando for o caso; b) facilitar a execução da lei, 

especificá-la de modo praticável e acomodar o aparelho administrativo para bem observá-la e 

c) incidir no campo da discricionariedade técnica. A terceira função identificada - incidir no 

campo da discricionariedade técnica – é por excelência o que cabe ao CONAMA dispor,   

socorrendo-se, em geral,  de outros ramos do saber, para o fim de dar concretude à lei. A 

função do regulamento é a de, por meio de conceitos outros que não jurídicos, explicitar, as 

normas previstas na lei formal.  

A legislação ambiental é complementada por Resoluções do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA. Assim que, enquanto forem regulamentados conceitos e objetos 

de outras áreas do conhecimento, contemplados no dever genérico de não poluir água e o ar, 

por exemplo, amparado pela lei federal, não há, em tese, inovação. Contudo, na medida em 

que os regulamentos afastarem-se destes pressupostos genéricos e criarem condutas típicas 

específicas ou sanções não previstas na lei, o Poder Regulamentar afastar-se-á da sua função 

precípua. Eventual excesso na regulamentação, que extrapole os limites do poder 

regulamentar, implicará na maculação dos dispositivos que exteriorizam estas regras. Nesta 

quadra um Decreto ou uma Resolução que extrapole a sua função regulamentar será tido como 

inconstitucional, ao regulamentar campo material, cuja reserva constitucionalmente prevista é 

da lei. Nesta linha de raciocínio o excesso de regulamentação resultará em um problema de 

constitucionalidade e não de legalidade.Em síntese, importa apontar três regras básicas para 

análise dos limites do poder regulamentar: a) emitir regras orgânicas e processuais para a boa 

execução da lei
·; 

b) precisar conceitos, caracterizar fatos, situações e comportamentos que 
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necessitem de avaliações técnicas, segundo padrões uniformes, para garantia do princípio da 

igualdade e da segurança jurídica
13

 e c) a explicitação dos conceitos sintéticos. 

Por se tratar de uma espécie de ato administrativo normativo, a Resolução encerra o 

exercício de parcela do Poder/Função Regulamentar, daí porque indispensável é sua análise a 

partir do exercício dessa atribuição do Poder Executivo. 
14

  

Exceção a esta sistemática decorre da  Emenda Constitucional 32/2001 alterou a 

redação do inciso VI do art. 84 da Carta, conferindo privativamente ao Presidente da 

República competência para dispor, mediante decreto, sobre: a) “organização e funcionamento 

da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção 

de órgãos públicos”; e b) “extinção de funções e cargos públicos, quando vagos”, exceto 

quando se tratar de Ministérios ou órgãos da Administração, cuja extinção e criação deve ser 

dada na forma da lei, consoante o art. 88 do texto constitucional, na redação conferida pela 

Emenda 32.  

À primeira vista, e segundo boa parte do entendimento doutrinário pátrio, foi 

restabelecida a possibilidade de edição de regulamentos autônomos pelo Presidente da 

República, uma vez que ambas as hipóteses dizem respeito à matéria que, de regra, eram 

atribuídas à lei, sendo que agora seu fundamento restaria adstrito ao disposto constitucional. 

Entretanto, convém considerar que ambas as hipóteses constitucionais dizem com matérias 

inerentes ao exercício da função administrativa e, mais do que isso, com situações nas quais 

não há interferência na esfera patrimonial de terceiros, daí porque dizer se tratar de situações 

nas quais os regulamentos expedidos possuem natureza interna à estrutura organizacional, ou 

melhor, são intramuros.   

Seguindo entendimento análogo, Canotilho (2003) afirma que o poder regulamentar 

encontra seu fundamento na própria Constituição. Nesse caso, a faculdade regulamentar 

decorre da prévia e expressa habilitação constitucional ou legal, que lhe define os limites, o 

exercício e o alcance.  

Com relação especificamente o exercício de competência administrativa do CONAMA 

tal entendimento é ainda mais evidenciado. Basta considerar, nesse sentido, que a 

Constituição Federal determina a proteção do meio ambiente de forma ampla, praticamente 
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conferindo à norma uma amplitude indiscutível, tendo em vista a própria indeterminabilidade 

de alguns de seus termos.  

A pesquisa preocupou-se em identificar as Resoluções que (a) extrapolaram o poder 

regulamentar, ou que, pela sua amplitude (a) regulamentam a própria Constituição, sendo 

formalmente adequadas, porém materialmente  extrapolam os limites do poder regulamentar. 

  

2.6. Delimitação didática dos maiores problemas das Resoluções examinadas 

Consoante foi apurado, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, alguns atos 

regulamentares (resoluções) do CONAMA apresentaram características que desbordaram do 

conteúdo normativo atribuído ao regulamento, na forma exposta no item anterior. Assim, para 

fins didáticos e com objetivo de identificar um grupo de problemas, classificamos os 

problemas em quatro grandes grupos: a) resoluções autônomas; b) indelegabilidade do poder 

de polícia; c) responsabilidade pós-consumo; d) norma penal em branco; e) equiparação 

assistente técnico; f) licenciamento ambiental: da insegurança jurídica à onerosidade excessiva 

 

2.6.1 Resoluções autônomas 

Bastante elucidativa para a observação das denominadas resoluções autônomas é a 

Resolução de n.º 248/06. O referido ato administrativo inova no ordenamento jurídico ao 

introduzir a necessidade de estudo ambiental prévio em qualquer hipótese de supressão de 

vegetação. Importante considerar que o estudo de impacto ambiental está previsto no inciso 

IV do artigo 225 da Constituição Federal e, por decorrência disso, poder ser exigido para os 

casos em que o órgão ambiental competente entender que a obra ou a atividade é efetiva ou  

potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Assim, se a competência 

para licenciar é do Estado, é o órgão estadual quem deve definir no caso concreto se há 

necessidade do estudo. A ingerência do CONAMA por Resolução extrapola os limites 

constitucionais estabelecidos para atuação no âmbito do poder regulamentar. 
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2.6.2 O Poder de Polícia e sua indelegabilidade 

Também foi apurado, no desenvolvimento da pesquisa, que algumas resoluções 

expedidas pelo CONAMA determinaram a delegação do exercício do poder de polícia, algo 

que contraria toda a sistemática relativa à matéria.  

Como é corrente, conferiu-se ao Estado o poder de impor limitações ao exercício dos 

direitos individuais, as quais decorrem de contingências do tempo, do espaço e do próprio 

convívio em sociedade; é dizer, limita-se à liberdade como forma da garantir o seu exercício 

pelo grupo social. Mello (2006, p. 724) define a polícia administrativa como 

 

[...] a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou 

concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da 

lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora 

preventiva, ora repressiva, impondo coercivamente aos particulares um dever de 

abstenção (non facere) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses 

sociais no sistema normativo. 

 

A idéia de poder de polícia, assim, embora consagrada no direito administrativo, 

comporta algumas dificuldades de natureza conceitual, em especial no que diz com uma 

utilização indistinta da expressão para diversos enfoques que se pretenda com ela indicar. 

Nesse sentido, importante analisar a distinção elaborada por Mello (2006) acerca dos sentidos 

atribuídos. Reconhecido, primeiro, a existência de dois sentidos para a expressão poder de 

polícia. Um deles, amplo, consistindo na atividade estatal de condicionar a liberdade e a 

propriedade ajustando-as aos interesses coletivos que indica o universo das medidas do 

Estado, aí inclusive as normas legislativas produzidas pelo poder competente. Este é o 

entendimento no direito norte-americano, no qual o police power comporta a regulação legal 

de direitos privados outorgados pela Constituição. Em sentido estrito, contudo, se pode 

observar o poder de polícia com intervenções genéricas ou específicas do Poder Executivo 

destinadas a alcançar o mesmo fim de interferir nas atividades de particulares tendo em vista 

os interesses sociais. Este seria então o poder de polícia administrativo, que nos interessa 

especificamente no presente estudo (MELLO, 2006). 

O poder de polícia administrativo, no seu atual estágio da evolução histórica, responde 

pela presença da Administração em situações ou relações jurídicas que ordinariamente seriam 

de direito privado, mas que a intervenção do ente público transfere obrigatoriamente à égide 
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do regime jurídico de direito público. Diz, não com a limitação a um direito determinado, mas 

sim, como um elemento que auxilia no desenho do próprio perfil deste direito. Não há 

limitação a direito, mas sua conformação de acordo com os contornos que as normas 

constitucionais e legislativas, e as administrativas como manifestação do poder de polícia, 

conferem a um direito determinado. De outra, o que há são restrições à liberdade na medida 

em que esta inferir sobre situação cuja proteção em determinados parâmetros é assente como 

de interesse público a ser protegido pela Administração. 

Identificam-se quatro principais traços do poder de polícia, a saber: a) deve ser 

imposto privativamente pelo Poder Público; b) imposto coercitivamente pelo Estado; c) 

destina-se a assegurar, na mais ampla acepção, o concorrente exercício de todas as atividades 

e a conservação adequada de todas as propriedades privadas, o que, segundo Cirne Lima 

(1953), pode determinar a inclusão dentre as manifestações da polícia os monopólios 

constituídos com essa finalidade; e d) “[...] está proibido à polícia, na medida em que é função 

da Administração interior, de colocar seu poder de coação ao serviço de um outro ramo da 

Administração. Não lhe compete, por exemplo, ajudar a atingir fins puramente fiscais” 

(CIRNE LIMA, 1953, p. 308). 

A questão pontual diz respeito à (im)possibilidade de delegação do poder de polícia, 

assunto que tem gerado inúmeras discussões no âmbito doutrinário. Segundo Mello (2006), 

pelo menos em princípio, atos jurídicos expressivos do poder público e, portanto, de 

autoridade pública, não poderiam ser delegados, exceto os de singulares situações. Situações 

nas quais se verifica, por exemplo, a fiscalização de determinadas atividades, em que se 

requer a presença de atributos inerentes ao Poder Público, certo é que não se pode admitir 

ocorra a delegação. Especificamente no que diz respeito ao exercício de competências 

ambientais, não se pode admitir a delegação do ato jurídico de polícia ao particular, mormente 

se levado em consideração que tais atividades tratam de interesse público diretamente aferível.  

Dentro da tipologia de análise das resoluções, também foi verificada a existência de 

atos que estabeleceram a transferência do exercício de atividades inerentes à polícia 

administrativa. Exemplo disso, a Resolução n.º 03/88, que dispõe sobre a constituição de 

mutirões ambientais. A referida resolução dispõe que entidades civis com finalidades 

ambientalistas poderão participar na fiscalização de reservas ecológicas, públicas ou privadas, 
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áreas de preservação ambiental, estações ecológicas, áreas de relevante interesse ecológico, 

outras unidades de conservação e demais áreas protegidas. O texto permite a possibilidade de 

criação de “mutirões ambientais” integrados por pessoas credenciadas em órgãos ambientais, 

as quais, por mais espécie que possa causar, podem inclusive lavrar autos de infração etc. 

Basta uma singela leitura do conteúdo dessa resolução para que se verifique a manifesta 

ilegalidade da mesma ao atribuir funções típicas de Estado a entidades que não integram a 

Administração Pública. Isso porque atividades tais como a lavratura de auto de infração, são 

inerentes ao exercício de quem possui competência, a qual é atribuída ao agente investido em 

cargo público.  

De outro modo, não se poderia cogitar do exercício de tais competências ou ainda das 

decorrências dos atributos dos atos administrativos, a exemplo da presunção de certeza e auto-

executoriedade. Trata-se, a um só tempo, de uma imposição à Administração Pública e uma 

garantia do cidadão de que somente pessoas com competência atribuída pela lei e sujeita às 

responsabilidades próprias dos agentes públicos é que podem atuar sob o manto das 

prerrogativas de direito público. Ademais, o exercício de referidas atividades se insere no 

âmbito da competência exclusiva determinada pela Lei. Analisando o tema de modo geral, em 

pelo menos mais de uma oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento 

seguindo o qual é defeso a delegação de atividades típicas de polícia administrativa para 

entidades de direito privado. Veja-se: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI 
FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE 
FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 
 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 

27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida 

cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a 

inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 

2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 

70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no 
sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de 
Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne 

ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os 

dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime. (ADI 1717 / DF; Rel. Min. Sydney 

Sanches; DJ 28-03-2003; Tribunal Pleno) (grifamos) 
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Causa surpresa, todavia, o fato de que, a despeito de tal entendimento, a mesma Corte, 

analisando a Resolução do CONAMA n.º 03/88 e a Instrução Normativa do IBAMA n.º 

19/01, versando sobre mutirões ambientais e delegação de atividades típicas de Estado a 

entidades privadas e a pessoas não investidas de cargo público e desprovidas de funções 

públicas, tenha relevado a questão e, por razões de ordem processual, não conheceu da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade. 

 

2.6.3. Responsabilidade pós-consumo no Brasil 

Uma dimensão essencial dos bens naturais, conforme pondera Sendin (1998), é a sua 

capacidade de aproveitamento para fins humanos e as possibilidades desse tipo de 

aproveitamento que, como sabemos, são múltiplas. A integração funcional dos componentes 

naturais importa um cuidado especial e autônomo, embora rizomático do sistema jurídico, de 

como fazemos uso desses recursos naturais, antes, durante e depois de todos os processos de 

responsabilidade envolvidos na questão. Sendin (1998, p. 86) aponta que a descoberta da 

vulnerabilidade da Natureza  

 

[...] à intervenção técnica do homem, determinou desde a década de 60 a adopção 

sistemática de medidas juridicamente vinculantes, destinadas a proteger e a regular, 

de forma planificadora, preventiva e promocional, o património natural perante os 

efeitos pertubadores do processo civilizacional.  

 

O que se pode observar, a partir de estudos como o do autor supracitado é que a reação 

dos sistemas jurídicos está ancorada não em um valor intrínseco da natureza, mas sim na sua 

utilidade, ou seja, do valor que a natureza representa para o homem. Tal fato representa uma 

perspectiva caracteristicamente antropológica em que o homem (centro e medida de todas as 

coisas) determina e estabelece a conservação dos elementos dos recursos naturais que lhes são 

úteis e dos que são suscetíveis de satisfazer as suas necessidades. O renomado civilista 

português (SENDIN, 1998, p. 86) assevera que 

 

(...) a questão (ética) de saber qual é o tipo de obrigação do Homem perante a 

Natureza, a resposta da generalidade dos sistemas jurídicas foi, essencialmente, que 

tal obrigação é unicamente utilitária. Nesta perspectiva, o valor do patrimônio 

natural é baseado nas preferências (individuais) das pessoas (consumidores), e, 

quando referido a um bem ambiental, pode ser sintetizado na expressão capacidade 

de aproveitamento, ou seja, do valor econômico do bem ambiente. (grifamos) 
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O valor econômico de um bem depende das preferências dos indivíduos manifestadas 

através do preço de transação do mercado. Sendin (1998) alerta que a teoria econômica 

neoclássica, nos últimos anos, começou a considerar como fonte de valor a procura por parte 

dos indivíduos de bens que não são suscetíveis de serem transacionados como mercadoria, 

como seria o caso da qualidade do ar de determinada região ou mesma a salubridade do ar. 

Sendin (1998, p. 87) defende a idéia de que: 

 

Este alargamento de conceitos de valor económico – que é decorrente, por um lado, 

da quebra de qualidade de vida associada à poluição, e por outro do conhecimento 

das possíveis consequências associadas à deterioração do equilíbrio ecológico dos 

bens naturais [...]. 

 

O supracitado autor sugere que os consumidores poderiam dar mais valor à 

conservação de um bem ambiental no seu estado natural do que ao seu consumo presente ou 

futuro. Esse consumo desenfreado dos bens ambientais seja de que forma for leva a 

construção do dano ambiental que segundo Leite (2003, p. 94) “constitui uma expressão 

ambivalente, que designa, certas vezes, alterações nocivas ao meio ambiente”. Conforme, 

ainda, Leite (2003) para se identificar a concepção e o alcance do dano se terá que levar em 

conta a sua amplitude, a possibilidade de reparabilidade e os interesses jurídicos envolvidos. 

O parágrafo 1º, do artigo 14 da Lei n.º 6.938/81, conhecida como a Política Nacional 

do Meio Ambiente disciplina que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente ou a terceiros afetados pela 

sua atividade
15

. A Lei da política Ambiental brasileira prevê a responsabilidade civil objetiva 

para o poluidor que vai encontrar amparo e fundamento na Carta de 1988. A Constituição 

Federal disciplina a responsabilidade pelo dano ao meio ambiente nos parágrafos 2º e 3º do 

artigo 225
16

. Steigleder (2004) assevera que a responsabilidade pelo dano ambiental protegida 

constitucionalmente passa a ter uma função específica. Segundo a autora, a responsabilidade 

pelo dano ambiental vem a servir “à reparação do ambiental autônomo, protegendo-se a 

qualidade dos ecossistemas, independentemente de qualquer utilidade humana direta e de 

regimes de apropriação públicos e privados” (STEIGLEDER, 2004, p. 177). A 

responsabilidade atribuída ao poluidor, conforme o autor acima citado possui uma função 
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social e “ultrapassa as finalidades punitiva, preventiva e reparatória, normalmente atribuídas 

ao instituto” (STEIGLEDER, 2004, p. 177). 

Em Ação Civil Pública
17

, na cidade de Marília, Estado de São Paulo, o Juiz Federal 

decidiu, neste âmbito, que: 

A Constituição Federal vigente estabelece como normas basilares a dignidade do ser 

humano e o desenvolvimento econômico do país. É o que se depreende dos incisos 

III e IV do artigo 1.º e dos incisos II e IV do artigo 3.º. Este binômio se sintetiza na 

idéia de um desenvolvimento brasileiro sustentável, ou seja, aquele crescimento e 

evolução tecnológicos, baseados na liberdade e na livre iniciativa, porém com o 

resguardo do patrimônio inalienável da população brasileira, isto é, a defesa do meio 

ambiente (art. 170, VI, parágrafo único). 

 

Conclui-se que os fundamentos constitucionais determinam que a atividade econômica 

será livre, mas a lei poderá condicioná-la, cerceá-la, controlá-la, desde que tiver como defesa a 

proteção do meio ambiente. É a síntese do desenvolvimento econômico sustentável ou do 

capitalismo responsável. 

A idéia da reparação pelo uso indevido dos recursos naturais ou mesmo pelo 

extermínio do referido bem aponta na doutrina brasileira com certa consolidação, 

entendimento este  que se pode encontrar em julgamentos  em nossas Cortes. 

O que atualmente desponta como sendo uma nova perspectiva para a construção de um 

sistema efetivo de proteção ambiental está alicerçado na adequada interpretação e da 

integração entre dos princípios da solidariedade, da precaução e da prevenção. 

A responsabilidade pós-consumo reflete uma construção doutrinária que vem sendo 

abraçada e recebida pelo manto do Poder Judiciário, mas não encontra respaldo legislativo 

federal. É indubitável que ao Estado incumbe a responsabilização pelo dano ambiental, seja 

por ação ou por omissão; ou mesmo, pela criação de uma estrutura de controle e fiscalização e 

na edição de leis para tanto, como bem assevera Steigleder et alli (2007, p. 283-297) em 

trabalho forense desenvolvido no Estado do Rio Grande do Sul. A referida autora perpassa a 

idéia de que o princípio que fundamenta a responsabilidade pós-consumo é o da cooperação. 

Ao Estado incumbe fiscalizar, aos fabricantes incumbe à implementação de mecanismos de 

conscientização pública, a coleta dos produtos e o seu armazenamento temporário e a 

adequada destinação final dos produtos;  
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[...] e aos consumidores compete a correta segregação dos resíduos, encaminhando-

os aos postos de coleta, pelo que necessitam de educação ambiental e adequados 

esclarecimentos nas embalagens desses produtos perigosos.  

  

O interesse a ser protegido está alicerçado na fundamentação de que sendo o dano 

ambiental um fato antijurídico (normalmente irreversível), é dever fundamental do Estado e 

da Coletividade proteger o ambiente
18

 que nos dá a vida e nos acolhe. Dessa feita, dentre as 

competências do Estado encontra-se a prevenção através de diversos mecanismos de gestão e 

controle de riscos, a que podemos exemplificar a responsabilidade pós-consumo, em que, por 

lei, se toma a decisão de que aqueles que geram riscos significativos ao meio ambiente. 

A tese defendida para a aplicação da responsabilidade pós-consumo é de que aquele 

que utiliza os recursos naturais deve incorporar, no seu processo produtivo, medidas de 

prevenção e controle ambientais a fim de impedir ou coibir, ao menos, a degradação 

ambiental. 

Já temos um exemplo de Responsabilidade Pós-Consumo na legislação federal 

ambiental brasileira. A Lei n.º 9.974, de 6.6.2000 ao dispor no parágrafo 5º, do artigo 6º 

acerca da responsabilidade da destinação final das embalagens de agrotóxicos no Brasil, está 

claramente adotando uma postura pela responsabilidade futura derivada do lucro. O órgão do 

executivo editou, em 2003, na mesma linha, a Resolução do CONAMA nº 334/2003, onde 

determina a forma e os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos 

destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Observe-se, portanto, que a 

Resolução do CONAMA n.º 334/03 é decorrente de lei. 

Na mesma linha, o CONAMA editou diversas resoluções acerca da temática, todas 

vinculadas à responsabilidade pós-consumo. No ano de 1999, se pode identificar, a título de 

exemplificação, a edição de duas importantes resoluções relativas à matéria: a Resolução 

CONAMA n.º 257/1999 e a Resolução CONAMA n.º 258/1999. 

A Resolução do CONAMA n.º 257/99 refere-se a pilhas e baterias e apresenta na 

ementa o seguinte teor: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9974.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res03/res33403.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res25799.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res25799.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res25899.html
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Estabelece que pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 

cádmio, mercúrio e seus compostos, tenham os procedimentos de reutilização, 

reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequados 

 

Ainda no ano de 1999, o CONAMA editou a Resolução de n.º 258 que dispõe acerca 

de importação de pneus
19

. A ementa da resolução dispõe que: 

 

Determina que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam 

obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequadas aos pneus 

inservíveis 

 

Posteriormente, ainda normatizando acerca de responsabilidade pós-consumo, no ano 

de 2002, o órgão ambiental editou uma nova Resolução, a Resolução de Nº 301/2002 acerca 

da importação de pneumáticos e se trata de uma Resolução desdobramento da Resolução n.º 

258/99. 

Na mesma seara de preocupação de responsabilidade pós-consumo, foi editada a 

Resolução CONAMA n. 365/2005 que dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final 

do óleo lubrificante usado ou contaminado (rerrefino de Óleo Lubrificante). 

Interessante observar que apesar de toda a preocupação acerca dessa lógica inversa de 

proteção, tendente a incluir aquele que lucra com os recursos naturais com a destinação final 

dos produtos solidariamente, a Resolução do CONAMA n.º 228/1997 autoriza, mesmo que 

em caráter excepcional, a importação, por tempo determinado de importação de lixo tóxico, o 

que pode ser caracterizado por um contrasenso, como se pode observar pela ementa a seguir 

transcrita:  

Art. 1º Autorizar, até 31 de dezembro de 1997, em caráter excepcional, a importação 

do item 8548.10.10 - Desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo, 

da Tarifa Externa Comum - TEC, observada a legislação nacional e internacional 

vigente. 

 

Em que pese se sustentar a aplicação direta da Constituição para a proteção do bem 

jurídico fundamental não se pode prescindir da regulamentação pelo legislador ordinário 

(Sarlet, 2009; Silva, 2007; BARROSO, 1999). No caso examinado a falta de regulamentação 

tem originado dúvida quanto a sua aplicação, em detrimento da necessária proteção do bem 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30102.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res36505.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res22897.html
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ambiental. Por este motivo, recomendável a edição de legislação regulamentadora na temática 

de responsabilidade pós-consumo. 

 

2.6.4. Normas penais em branco e tipos penais em aberto: Lei n.º 9.605/98 

 

A proteção dos bens ambientais apresenta dificuldades que por vezes as sanções civis e 

administrativas não conseguem superar. É notório que na luta pela defesa desse bem 

jusfundamental o direito penal tem sido instrumento significativo, haja vista que o estigma de 

um processo penal pairando sobre quem degrada o ambiente gera mais efeitos que todas as 

demais formas de repressão não conseguem alcançar. Contudo, necessário ponderar algumas 

questões acerca da utilização das normas penais em branco ou dos tipos penais em aberto no 

concernente a tutela desse essencial bem jurídico. 

Por força do princípio da legalidade e mesmo por aplicação do princípio da reserva da 

lei, a norma penal, especialmente o tipo penal deve ser claro e completo ao descrever as 

características do fato que está tipificando, a fim de que possa tornar possível a defesa do 

agente. A doutrina assevera como exemplo clássico a situação do crime de homicídio. Matar 

alguém é a descrição. É clara e não gera dúvidas ao agente da ação e do resultado. No entanto, 

há de se aceitar que em matéria ambiental, assim como em outras searas, o raciocínio aplicado 

não pode ser o mesmo. É fato notório que, na maioria das vezes, as condutas lesivas ao meio 

ambiente são extremamente complexas e não permitem uma descrição direta e objetiva do 

tipo penal e da conduta do agente. Freitas (2006, p. 36) defende que “não é possível querer no 

crime ambiental a simplicidade existente nos delitos comuns”. E alerta ainda o autor para a 

questão da poluição, “cujas formas são múltiplas e se multiplicam e se modificam 

permanentemente” (FREITAS, 2006, p. 36). 

A doutrina penal aponta para a existência de duas categorias distintas, quando se 

manifesta acerca da incompletude do tipo penal. Tipo penal em aberto possui natureza jurídica 

distinta da norma penal em branco. Conforme defende Costa Neto (2000), os tipos penais 

abertos não apresentam uma descrição típica completa. O referido autor continua e assevera 

que “a imagem reguladora não oferece nitidez plena, devendo ser oportunamente sintonizada 
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pelo juiz, no caso concreto” (COSTA NETO, 2000, p. 148). Nessa seara, Fragoso (1958, p. 

183) assevera que o tipo penal em aberto não apresenta expressamente,  

 

[...] por completo, a norma que o agente transgride com o seu comportamento, de tal 

maneira que não se contém no tipo a descrição completa do comportamento 

delituoso, que depende da transgressão de normas especiais que o tipo pressupõe.  

 

O referido autor (FRAGOSO, 1953, p. 183) defende que são eles que empregam as 

expressões “indevidamente”, “sem justa causa”, “sem permissão legal”, alertando como 

principais exemplo os crimes comissivos por omissão
20

. 

Como exemplo de tipos penais em aberto, podemos dessacar a Resolução CONAMA 

358/2005 que dispõe em seu artigo 30: 

 
Art. 30. As exigências e deveres previstos nesta resolução caracterizam obrigação de 

relevante interesse ambiental. (grifamos) 

 

Como bem destaca Costa Neto (2000, p. 149), as normas penais em branco,  

 

[...] são aquelas que apresentam uma descrição insuficiente do comportamento 

ilícito, ensejando a complementação por outra disposição de lei, lato sensu. O 

preceito é formulado de forma genérica, sendo integralizado por outra norma, da 

mesma hierarquia ou não. 

 

Vê-se aqui a necessidade de um ato concreto da Administração para inquinar o 

comportamento do agente. Para se ver concretamente protegido o bem ambiental sob a tutela 

do Direito Penal Ambiental há de se admitir a utilização tanto das normas penais em branco, 

quanto dos tipos penais em aberto. Os elementos que compõem o ambiente são multifacetados 

e multiformes, sendo praticamente impossível individualizar em um único tipo penal a 

conduta lesiva ao meio ambiente. Dessa forma, a pesquisa compartiu com boa parte da 

doutrina, a aplicação dessas duas figuras do direito penal à proteção do ambiente, como um 

mal necessário a fim de assegurar maior efetividade à tutela penal ambiental.  

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região coaduna a posição 

adotada na pesquisa, disposta no julgado RHC 0956/RJ a seguir transcrito: 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35805.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35805.pdf
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PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENÇA 

EM DESRESPEITO 

ÀS NORMAS AMBIENTAIS. LEI PENAL EM BRANCO. CONDUTA TÍPICA. 

ART. 67, CAPUT, 

DA LEI Nº 9.605/1998. 

1. É certo que o instituto das normas penais em branco podem ensejar ofensa ao 

princípio da legalidade. Da mesma forma, sendo imprescindível o uso dessa técnica 

legislativa, deve-se revestir a complementação normativa de clareza e precisão, 

como medida última de garantia da segurança jurídica. 

2. O apelado, na condição de funcionário público, concedeu licença sem o aval de 

ato autorizativo do Poder Público, o que, ante às normas ambientais, tornou sua 

conduta típica, pois se exigia, na hipótese, a elaboração de estudo e de relatório de 

impacto ambiental para a expedição do ato (art. 67, caput, da Lei nº 9.605/1998). 

3. Apelação provida.
21 

 

Todavia, Costa Neto (2000, p. 149) aponta para uma conclusão e um alerta: 

[...] torna-se indispensável, contudo, para que não se desborde para o arbítrio, 

intolerável num Estado de Direito, que o legislador restrinja ao máximo o emprego 

de tais formas de tipificação, limitando, também, o campo de complementação, em 

relação às normas penais em branco, àquilo estritamente necessário à perfeita 

definição da conduta delituosa.  

 

Portanto, dois dilemas se põem: o cuidado com o excesso, os limites no que diz a 

elaboração das normas envolvendo tipos penais em aberto e normas penais em branco e no 

concernente aos limites da complementação dessas normas, seja por outras normas de mesma 

hierarquia, seja por resoluções, como é o caso da pesquisa. 

A abordagem diferenciada estará em estabelecer os critérios tanto para a elaboração 

quanto para a complementação e aplicação das referidas normas. Importante salientar que, em 

se tratando de questões técnicas, os critérios deverão ser atribuídos muito pelo papel da 

doutrina, como ciência, seguida pelo aplicador e pelo interprete da norma. 

 

2.6.5 Equiparação dos responsáveis técnicos a peritos para fins penais 

 

A Lei de Crimes Ambientais, a Lei n.º 9.605, de 12.02.98 disciplina em seu artigo 66 

que: 

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, 

sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização 

ou de licenciamento ambiental: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm
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 Na realidade, tal dispositivo segue em inevitável similitude o Código Penal 

brasileiro em seu artigo 342 que dispõe: 

 

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, 

perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, 

inquérito policial, ou em juízo arbitral: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

 

A doutrina penal identifica o núcleo de ambos os tipos penais como sendo de crime 

próprio e de mera conduta, não havendo modalidade culposa. A razão se faz presente, em face 

da incidência do princípio da especificidade. A idéia nuclear concernente a aplicação da 

referida norma está intimamente ligada à questão de o comportamento enfocado realizar-se 

em procedimentos de licenciamentos ambientais. 

O artigo 327 do Código Penal disciplina, acerca do sujeito ativo: 

 

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em 

entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada 

ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública 

 

Castro e Costa (2000, p. 316) assevera  pertinente destacar que: 

 

Se encontram no âmbito de incidência do dispositivo em comento os técnicos 

encarregados de proceder ao estudo de impacto ambiental, nos termos do art. 17, § 

2º, do Decreto n.º 99.274/90 e art. 11 da Resolução CONAMA n.º 237/97. É 

irrelevante que esses profissionais sejam remunerados pelo proponente do projeto, 

posto que inequivocamente desempenham função pública. Pode-se, sem dificuldade, 

compará-los ao perito judicial ou ao leiloeiro público. Sob a ótica da doutrina 

administrativista, podemos classificar tais técnicos entre os agentes delegados. 

 

No mesmo sentido, Freitas (2006) manifesta-se ao comentar o artigo 66 da Lei de 

Crimes Ambientais que o objeto jurídico do dispositivo repousa acerca do fato da necessária 

proteção do bem ambiental por meio da exigência de todos os requisitos para a autorização ou 

licença ambiental dispostos em lei.  
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Atente-se que as exigências para o licenciamento se encontram normatizadas na Lei n.º 

6.938, de 31.8.81, em seu artigo 10 que exige o licenciamento e o estudo prévio de impacto 

ambiental:  

 

Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 

poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, 

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter 

supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 

 

Freitas (2006) aponta que as informações ou dados técnico-científicos são da maior 

importância nos procedimentos administrativos de autorização ou licenciamento ambiental. O 

referido autor assevera ainda que: 

 

O tipo penal também alcança funcionários de empresa particular que contratada pelo 

Poder Público, venha a atuar no procedimento administrativo. Isso porque o artigo 

327 do Código Penal fala em função pública. A atividade do técnico, ainda que em 

sociedade particular, é pública, vale dizer, do interesse geral. A função é pública e, 

portanto, tal qual o perito do juízo que é considerado funcionário público para fins 

penais (STF, RT 556/397), o técnico da empresa assim pode ser considerado 

(FREITAS, 2006, p. 253). 

 

O CONAMA adota essa linha de entendimento, como se pode observar no artigo 8º da 

Resolução CONAMA 344/2004: 

 

Art. 8 o Os autores de estudos e laudos técnicos são considerados peritos para fins 

do artigo 342, caput, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal. 

 

A defesa dessa linha de entendimento, não obstante a existência de corrente doutrinária 

divergente dispõe que é de livre e consciente vontade do agente prejudicar, seja por ação ou 

por omissão, o exame da licença ou da autorização ambiental pretendida, aí configurando o 

elemento subjetivo do tipo. Contudo,  para a existência da responsabilização penal do 

responsável técnico que age de tal forma, há entendimento de que a analogia é inadmissível 

em matéria penal para criar delitos e cominar penas. A própria legislação que regula a 

atividade profissional do técnico já teria por força a capacidade de fazê-lo responder por seus 

atos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res04/res34404.xml
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A Resolução do CONAMA n.º 357/05, por exemplo, ao admitir equiparação entre 

responsáveis técnicos e peritos para fins penais, contraria norma de hierarquia superior, 

estando, portanto maculada pela ilegalidade, e, tornando o seu artigo 47 inválido. 

Art. 47. Equiparam-se a perito, os responsáveis técnicos que elaborem estudos e 

pareceres apresentados aos órgãos ambientais. 

  

Se entendermos pela possibilidade da equiparação, a melhor técnica seria a via da lei e 

não por via de resolução do CONAMA em apenas a declaração de um único dispositivo, 

como ocorre em várias resoluções dentre as apreciadas. 

 

2.6.6. Licenciamento ambiental: da insegurança jurídica à onerosidade excessiva 

 

Algumas das resoluções analisadas no decurso do trabalho suscitam problemas no que 

se refere ao exercício da competência pelos órgãos ambientais. Paradigmática, nesse 

particular, é a Resolução n.º 237/97, que dispõe sobre  “os aspectos de licenciamento 

ambiental”. A questão central diz respeito à disciplina de atuação dos entes federativos 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), a partir do critério de preponderância do 

interesse. 

Segundo parcela da doutrina, esta explicitação é inconstitucional, sob o argumento de 

que não se trata de matéria afeta ao ato administrativo – Resolução – mormente porque cria 

atribuições aos entes federativos. O ponto nodal reside no fato de que Municípios passam à 

condição de “licenciadores ambientais”, na medida em que, na dicção da Lei Federal nº 6938, 

que é de 1981, portanto anterior a Constituição Federal, aos Municípios não foi atribuída 

qualquer condição de licenciadores ambientais
22

. 

Defendem esse argumento (da inconstitucionalidade) os juristas Milaré (2000) e 

Machado (2009). De outro, sustentando a constitucionalidade da referida atribuição, tendo por 

fundamento a interpretação da lei com base no novo cenário constitucional, podem ser 

referidos Mukai, Farias (1999) e Silveira (2003).  

Neste contexto, vale colacionar o pensamento de Krell (2004, p. 93), que, por sua vez, 

refere que a Resolução n.º 237/97 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf
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[...] tentou estabelecer um sistema racional de subdivisão das atribuições nas 

atividades de licenciamento ambiental entre as três esferas governamentais [...], não 

sendo capaz de alterar a repartição de constitucional de competências 

administrativas, nem consegue obrigar os órgãos estaduais ou municipais a nada.  

 

Para efeito de sistematizar o problema apresentado colacionamos o entendimento de 

Prestes (2005) que assevera que a República Federativa do Brasil é composta por três entes 

federativos, todos autônomos, nos termos da Constituição
23

. A referida autora ainda afirma 

que a atuação de cada ente é definida pelas competências estabelecidas pela própria Carta 

Magna. Em nosso sistema constitucional
24

, aos Municípios compete
25

 legislar sobre assuntos 

de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, promover o 

adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo urbano, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual,  executar a política de 

desenvolvimento urbano e elaborar o Plano Diretor
26

. Todas as competências citadas 

interferem diretamente no meio ambiente urbano, motivo pelo qual há evidente atuação 

municipal nas matérias que são atribuídas constitucionalmente aos municípios, em matéria 

ambiental. Além disso, o art. 23
27

 da Constituição Federal estabelece ser competência comum 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a proteção do meio ambiente e o combate à 

poluição em qualquer das suas formas. No meio urbano, esta dicção assume relevância, dado 

ao caos das cidades contemporâneas, decorrente das condições ambientais causadoras da 

poluição do ar e das águas, da falta de tratamento dos resíduos sólidos e das águas servidas, 

dos enormes engarrafamentos, características que, infelizmente, não são mais exclusivas de 

grandes metrópoles. 

Não obstante a previsão constitucional, a atuação dos Municípios em matéria 

ambiental ainda causa perplexidade e controvérsias. De um lado, há os que entendem que os 

Municípios não têm competência para licenciar em matéria ambiental. De outro, 

historicamente faltou envolvimento dos municípios com a matéria ambiental. Primeiro, 

porque ainda existe no Brasil uma cultura centrípeta para resolução dos problemas, tudo 

dependendo do poder central. Segundo, porque em matéria ambiental, historicamente houve 

uma excessiva centralização, cuja causa não cabe discutir aqui. Tão somente alertamos para o 
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esgotamento dessa forma de atuação, que  ocorre esparsa e isoladamente, atingindo um ou 

outro empreendimento, sendo que a atuação ambiental precisa atingir um maior número de 

empreendimentos e atividades, bem como incidir diretamente no planejamento das cidades. 

Terceiro, porque historicamente os municípios foram degradadores ambientais e não têm, no 

seu agir, incorporado às políticas públicas a noção de esgotamento dos recursos naturais. Esta 

crítica é extensiva aos Estados e à União. Porém como os Municípios são o elemento novo 

deste contexto a questão vem à baila com maior ênfase, reforçando o argumento daqueles que 

se posicionam contrariamente à atuação municipal em matéria ambiental. 

A gestão ambiental municipal não pode se restringir ao licenciamento. Todavia este é 

um importante instrumento, inclusive para efetividade da atuação. Por isso, o problema não 

parece ser licenciar ou não, pois a Constituição é clara na inexistência de hierarquia entre os 

entes federativos, mas sim definir objetivamente o âmbito dessa atuação, tendo como 

parâmetro o sistema de fontes, ou seja, em qual matéria cada ente deve atuar. A par disso, é 

importante ter claro que o SISNAMA – como o próprio nome define – é um sistema. Como 

tal, precisa superar a forma de atuar isolada dos entes federativos, sem a necessidade de 

centralizar tudo, porém funcionando de forma integrada, inclusive partilhando as informações 

decorrentes dos licenciamentos realizados, retroalimentando o próprio sistema
28

. Aliás, 

registre-se que são da essência da federação cooperativa estabelecida pelo constituinte, a 

subsidiariedade e a descentralização, princípios inerentes à federação revitalizada delineada 

pela Carta Magna. Disso decorre a necessidade de os municípios passarem a atuar 

ambientalmente em matérias que outrora não eram licenciadas por órgãos ambientais. Grandes 

empreendimentos, shoppings, empreendimentos habitacionais significativos, rodovias 

urbanas, loteamentos, condomínios fechados, atividades sujeitas a poluição sonora, poluição 

decorrente de ondas eletromagnéticas, destinação de águas servidas, equipamentos, 

construções ou edificações que causam impacto visual significativo, são exemplos de questões 

urbanas que afetam a qualidade ambiental, motivo pelo qual precisam ser avaliados pelos 

Municípios. 

De qualquer sorte, o fio condutor da definição de competência para o licenciamento 

ambiental é o critério da preponderância do interesse. Todavia, a definição dessa 

preponderância é matéria das mais tormentosas.  
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Para alguns (COSTA NETO, 2000), por exemplo, sempre será preponderante o 

interesse da União, deslocando o licenciamento para o IBAMA, nas hipóteses em que o bem 

for de propriedade da União. Assim, o critério não é da preponderância do interesse, mas da 

dominialidade. Isto significa, na perspectiva de Farias, que um simples atracadouro em um rio 

que perpasse mais de um Estado deverá ser licenciado pelo IBAMA, ou que os quiosques na 

beira da praia, as ações demolitórias em terreno de marinha devam ser da competência federal 

o que, ao autor, não parece constitucionalmente adequado. Inadequado, pois pura e 

simplesmente ignora os princípios da subsidiariedade e da descentralização, inerentes ao 

federalismo e que, também, presidem o sistema constitucional brasileiro naquilo em que 

adotou a forma federativa de Estado. Disso decorre que as competências supletivas, em nosso 

sistema constitucional, serão da União, observando precisamente os já referidos princípios da 

subsidiariedade e da descentralização, e não o inverso (FARIAS, 1999). Contido, inegável que 

os rios que perpassam por mais de um Estado, são, por disposição constitucional (inciso III do 

art. 20 da CF/1988) bens da União. 

Consoante já referido, não há lugar para “normatização” de matéria constitucional nem 

por ato administrativo nem por lei
29

, de tal sorte que não se pode aceitar que uma resolução 

disponha de forma autônoma, sob pena de aumentar, a insegurança jurídica. Ademais, 

imperioso é considerar que a natureza da matéria – repartição de competências – é própria da 

Constituição, que inclusive dispõe a respeito do tema de forma taxativa.  Assim, trazendo à 

colação expressão de Geraldo Ataliba, inexiste espaço para regulamentos quando a matéria 

vertente é afeta à lei. 

Importante destacar que o art. 23 da Constituição Federal, em seu parágrafo único, 

estabelece que lei complementar disporá sobre normas para cooperação entre União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 

no âmbito nacional. O meio ambiente, por certo, insere-se nas matérias previstas no artigo 23, 

de tal sorte que a solução jurídica mais adequada à espécie se afigura como sendo a edição de 

Lei Complementar para regulamentar o conflito de competências existente entre nós no que 

diz respeito ao licenciamento ambiental (FARIAS, 1999).  

De outro lado, releva apontar a onerosidade excessiva do procedimento do 

licenciamento ambiental. Até o advento das denominadas resoluções para licenciamento 
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simplificado todos os licenciamentos submetiam-se ao mesmo procedimento, independente da 

peculiaridade e do grau de impacto das atividades e empreendimentos. A diferenciação 

propiciada pelas propostas simplificadas dialogam  com o princípio da proporcionalidade, 

permitindo que o instrumento seja utilizado de forma mais adequada e minimizando a 

onerosidade excessiva que não encontra guarida no sistema vigente, por confrontar com o 

citado princípio constitucional. 

 

2.7.  O controle jurisdicional das diferentes modalidades de regulamento 

Tema dos mais tormentosos diz respeito ao âmbito de atuação dos sistemas de controle 

sobre o exercício da atividade administrativa. Vencidas algumas falsas premissas, e.g., da 

existência de atos exclusivamente políticos, ou da ampla blindagem dos atos administrativos 

discricionários, o que se tem hoje é que cada vez mais ampliado é o âmbito de atuação de tais 

controles. Quer direta quer reflexamente, sempre sobre o prisma da legalidade ou da 

constitucionalidade, a despeito da impossibilidade de análise pelo Supremo Tribunal Federal 

em algumas situações, o fato é que o moderno direito administrativo reclama maior amplitude 

dos controles como forma de adequação ao seu objetivo, qual seja a implementação dos 

princípios fundamentais da Carta (FREITAS, 2003), daí o porquê da necessidade de 

ampliação, conquanto legítima e salutar.   

A sistemática da separação de poderes exige, em nosso ordenamento jurídico, a adoção 

ampla de sistemas de controles sobre o exercício das atribuições pelos poderes constituídos. 

Os argumentos da eficiência e autonomia entre os poderes não podem constituir óbice ao 

exercício desse controle, sob pena de atuação arbitrária do sujeito investido de competência 

estatal, em desrespeito aos direitos fundamentais e ao próprio Estado Democrático de Direito.  

No caso em exame, a importância do regulamento na ordem jurídica parece sugerir a 

necessidade que, ao lado desse instrumento, se desenvolva forma mais expedita de controle de 

legitimidade dos atos regulamentares. Isso porque o regulamento que ultrapassa o estrito 

limite do poder regulamentar incorre em vício, configurando ato administrativo abusivo e 

como tal condenado pelo ordenamento jurídico de um modo geral.  
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Para melhor abordagem do tema tratado, imperioso salientar que o exercício do poder 

regulamentar encontra duas espécies de limitação: uma geral e outra específica (FERRAZ, 

1994). De um lado, é vedado ao regulamento exceder os limites da função executiva fazendo 

às vezes da função legislativa formal, modificando ou ab-rogando normas primárias, leis 

formais. De outro lado, também não pode ultrapassar os limites da lei que regulamenta. 

Os limites específicos dizem respeito ao fato de que somente a lei obriga ao indivíduo 

fazer ou deixar de fazer algo. Dessa forma, seria ilegal o regulamento que dispusesse novos 

direitos e obrigações ou outras proibições não estabelecidas em lei. A limitação aqui se 

reporta ao conteúdo material do ato normativo (FERRAZ, 1994). Os limites gerais referem-se 

à teoria da separação dos poderes que preconiza a divisão funcional do poder e o âmbito 

específico da sua atuação. Neste caso, a limitação é formal, diz respeito à origem ou à fonte de 

exercício de poder, e se refere imediatamente à Constituição ou ao parâmetro contido na 

cláusula da divisão de funções estatais (FERRAZ, 1994). 

A distinção dos limites do poder regulamentar explica a dúplice natureza dos vícios 

que fulminam os regulamentos: ilegalidade e inconstitucionalidade. O vício de desdobramento 

dos limites específicos conduz à ilegalidade; já o vício que afronta a limitação geral ao poder 

regulamentar leva à inconstitucionalidade (FERRAZ, 1994).  

 

2.7.1.  Regulamento de execução 

Na redação originária do art. 84, IV  da Constituição de 1988 a tese majoritária era no 

sentido da possibilidade de expedição em nosso ordenamento jurídico tão-somente do 

regulamento de execução, como já oportunamente mencionado. Em razão disso, o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de 

controle direto de inconstitucionalidade dos regulamentos, porquanto meros instrumentos de 

execução de lei, de caráter secundário (CYRINO, 2005). Admitia-se, nesses casos, a violação 

indireta à Constituição, já que somente a lei executada pelo ato estaria indo de encontro ao 

nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, a ADI nº 2.121, da relatoria do Ministro Moreira 

Alves, julgado em 09/11/2000, cuja ementa segue, in verbis: 
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Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque a dispositivo de Decreto que aprova 

Regulamento de ICMS e que se limita a reproduzir texto de Lei que não é atacado. - 

Esta Corte já firmou o entendimento de que não cabe ação direta de 

inconstitucionalidade contra Decreto que regulamenta Lei, ou porque, havendo 

divergência entre aquele e esta, a questão se situa primariamente no terreno da 

legalidade, ou porque, sendo a norma daquele mera reprodução da dessa, a 

inconstitucionalidade a ser atacada é da norma legal e só por via de conseqüência se 

reflete na norma do Decreto que a reproduz. - No caso, configura-se a segunda 

hipótese, não tendo, portanto, sido atacada a norma legal que foi reproduzida no 

regulamento e cujo texto é o único impugnado. Ação direta de inconstitucionalidade 

não conhecida
30

. 

 

O aludido precedente seguiu a orientação já consolidada no Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento da ADI-MC 1347-DF
31

, da lavra do Ministro Celso de Mello, no 

sentido de que descabe o controle normativo abstrato de ato desvestido de normatividade 

qualificada, pois a Constituição da República, em tema de ação direta, qualifica-se como o 

único instrumento normativo revestido de parametricidade. Segundo os fundamentos desse 

julgado, o controle normativo abstrato pressupõe a ocorrência de situação de litigiosidade 

constitucional que exija confronto imediato entre o ato estatal de menor positividade jurídica e 

o texto da Constituição Federal, revelando processualmente inviável a utilização da ação 

direta quando a situação de inconstitucionalidade depender de prévio exame comparativo 

entre a regra estatal questionada e qualquer outra espécie jurídica de natureza 

infraconstitucional. Deste modo, restou definido que, se o ato normativo secundário, em 

decorrência da má interpretação das leis e de outras espécies de caráter equivalente, vem a 

positivar preceito apto a romper a hierarquia normativa, incorrerá em ilegalidade e não 

inconstitucionalidade. Eventual extravasamento dos limites a que se acha vinculado o ato 

regulamentar pode configurar tão-somente insubordinação administrativa aos comandos da 

lei. Caso sobreviesse potencial violação à Constituição haveria situação de 

inconstitucionalidade meramente reflexa ou oblíqua, cuja apreciação também seria descabida 

em sede jurisdicional concentrada. Portanto, tem-se que nos casos dos atos normativos 

secundários, editados para a fiel execução das leis, apresentarem vícios jurídicos, ofendendo a 

subordinação normativa, não caberá ação direta de inconstitucionalidade, devendo ser 

solucionados pela supremacia da aplicação da lei.   
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2.7.2.  Regulamento autônomo 

 

A natureza desse controle é de constitucionalidade. Como o regulamento autônomo é 

norma jurídica diretamente fundada no texto constitucional, a apreciação de sua validade não 

será no âmbito da legalidade, tal como é feita no regulamento de execução, mas no âmbito da 

Constituição. O controle jurisdicional da constitucionalidade dos atos normativos poderá ser 

realizado através do controle difuso e do controle concentrado. Naquele, o juiz, diante do caso 

concreto, pode declarar incidentalmente, como parte de sua fundamentação a inconstitucio-

nalidade de determinada norma. Deste modo, caso o magistrado se depare com o regulamento 

autônomo que extrapole os limites definidos na Constituição, deve declarar sua 

incompatibilidade com a ordem jurídica vigente e não aplicá-lo no caso em análise. 

Como nos demais casos de declaração de inconstitucionalidade incidental pelo 

Superior Tribunal Federal em decisão definitiva, pode o Senado Federal suspender, no todo ou 

em parte, a sua execução, conforme preleciona o art. 52, X, da Constituição, verbis, 

“suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 

definitiva do Supremo Tribunal Federal”. Cumpre ressaltar que, não obstante aludido 

dispositivo constitucional refira expressamente apenas lei, a doutrina e jurisprudência são 

uníssonas no sentido da possibilidade de suspensão de qualquer ato normativo declarado 

inconstitucional pelo STF na via incidental, sob pena de ofensa ao princípio da supremacia da 

Constituição. Nesse sentido, Veloso (2003, p. 58) afirma que  

 

[...] a palavra “lei”, no texto constitucional, não está empregada sem sentido estrito, 

formal, técnico-jurídico, mas como ato normativo, o que inclui as leis e outros 

instrumentos materialmente legislativos como decretos e regulamentos autônomos, 

resoluções, tratados internacionais, regimentos internos dos tribunais, cuja 

constitucionalidade pode ser questionada no controle concreto.  

 

No controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal atua como guardião máximo da 

Constituição e pode declarar a nulidade, com efeitos ex tunc, das normas contrárias ao texto 

constitucional. Consoante prescreve o art. 102, I, “a”, da Constituição, pode ser objeto de 

controle concentrado, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ou de ação 

declaratória de constitucionalidade “lei ou ato normativo federal ou estadual”. Somente atos 

do Poder Público com as características de generalidade e abstração, podem ser submetidos à 
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fiscalização de constitucionalidade através de ação direta (VELOSO, 2003, p. 109). O 

regulamento autônomo do Presidente da República é ato normativo federal dotado de 

abstração, generalidade, autonomia e com fundamento direto na Constituição. O STF, como já 

mencionado, aceita a possibilidade de ADI impugnando o regulamento autônomo, porquanto 

não se trata de possível inconstitucionalidade indireta tal como no regulamento de execução.  

Após a edição da Emenda Constitucional nº 32, está em andamento naquela Corte a 

Ação Direita de Inconstitucionalidade nº ADI 2601, proposta pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil contra a aplicação da Medida Provisória nº 8 e do Decreto nº 

3995, ambos editados no dia 31 de outubro do ano passado pelo vice-presidente Marco Maciel 

no exercício do cargo de presidente da República
32

. A MP e o Decreto alteraram, cada qual, a 

Lei Nº 6385/76, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). Com relação ao Decreto, a OAB sustenta a impossibilidade 

dessa espécie normativa alterar o conteúdo de leis, tendo em vista o disposto nos artigos 2º, 59 

e 61, caput, da Constituição Federal, os quais tratam dos princípios da separação de poderes e 

o da hierarquia das leis. A Procuradoria Geral da República exarou parecer no sentido da 

improcedência da demanda. No que tange ao Decreto 3995/2001, asseverou que não procede a 

alegação de vício de inconstitucionalidade pela impossibilidade desse ato normativo versar 

sobre organização e funcionamento da Administração Federal. Isso porque em razão da 

Emenda Constitucional nº 32/2001, incumbe ao Presidente da República, privativamente, 

dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da Administração Federal, com 

ressalva, apenas da exigência de não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de 

órgãos públicos. 

Ao que tudo indica, dentro no novo panorama constitucional conferido ao poder 

regulamentar, a decisão dessa ADI corroborará a alteração do entendimento jurisprudencial 

daquela Corte acerca da expedição do regulamento autônomo. Por fim, ainda considerando 

essa alteração do texto constitucional, no julgamento da ADI nº 2806-5-RS, a Corte Suprema 

inclinou-se no sentindo da existência da reserva de regulamento, em conformidade com a 

segunda corrente doutrinária apontada em item anterior. Impugnava-se naquela ação lei do 

Estado do Rio Grande do Sul que estabelecia regras para a adequação do serviço público 

estadual e dos estabelecimentos de ensino público e privado aos dias de guarda das diferentes 
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religiões professadas no Estado. Consoante o entendimento do Ministro-Relator Ilmar Galvão, 

a lei atacada é contrária ao poder de disposição do Governador do Estado, mediante decreto, 

sobre a organização e funcionamento de órgãos administrativos. Para melhor elucidação 

acerca do tema, oportuno colacionar a ementa do aludido julgado: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 11.830, DE 16 DE 

SETEMBRO DE 2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO 

DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL E DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS AOS DIAS DE 

GUARDA DAS DIFERENTES RELIGIÕES PROFESSADAS NO ESTADO. 

CONTRARIEDADE AOS ARTS. 22, XXIV; 61, § 1.º, II, C; 84, VI, A; E 207 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. No que toca à Administração Pública estadual, o 

diploma impugnado padece de vício formal, uma vez que proposto por membro da 

Assembléia Legislativa gaúcha, não observando a iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo, corolário do princípio da separação de poderes. Já, ao estabelecer 

diretrizes para as entidades de ensino de primeiro e segundo graus, a lei atacada 

revela-se contrária ao poder de disposição do Governador do Estado, mediante 

decreto, sobre a organização e funcionamento de órgãos administrativos, no caso das 

escolas públicas; bem como, no caso das particulares, invade competência legislativa 

privativa da União. Por fim, em relação às universidades, a Lei estadual n.º 

11.830/2002 viola a autonomia constitucionalmente garantida a tais organismos 

educacionais. Ação julgada procedente.  

 

Portanto, denota-se que após a edição da Emenda Constitucional nº 32 restou 

delineado nova concepção acerca do regulamento autônomo em nosso ordenamento jurídico 

de modo que, embora restritas suas hipóteses de ocorrência, seja admitida sua expedição, 

permitindo-se, assim, a consecução dos fins constitucionais precípuos reservados à 

Administração.  

Como se vê, todas as formas de controle sobre os atos administrativos, previstas no 

sistema jurídico vigente, permitem adequação de tais atos tanto do ponto de vista formal 

quanto material, ora respeitando direta e restritamente o princípio da legalidade, ora 

controlando tais atos do ponto de vista de sua constitucionalidade. Com relação às resoluções 

do CONAMA, tudo quanto ora referido se aplica de forma direta e irrestrita, porquanto, a 

despeito do grau de importância de sua atividade, no exercício da defesa do meio ambiente, na 

forma estabelecida na CF/88, a regulação ambiental se dá os limites do sistema jurídico. 
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2.8. Análise individualizada das Resoluções selecionadas 

 

2.8.1. Resoluções do ano de 1985: Resolução CONAMA Nº 001/1985 

 

A Resolução em comento determina que a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

suspenda a concessão de licença para a implantação de novas destilarias de álcool nas bacias 

hidrográficas localizadas no Pantanal Matogrossense, até que o plenário do CONAMA se 

posicione conclusivamente sobre o assunto. Foi publicada anteriormente à Constituição 

Federal de 1988, sob os auspícios do regime constitucional anterior. Permanece formalmente 

vigente, porque não perdeu o objeto e não foi revogada, motivo pelo qual merece comentário. 

Contemporaneamente a suspensão funda-se no princípio da precaução. No Brasil, o princípio 

da precaução foi inserido a partir da adesão às Convenções internacionais sobre a diversidade 

biológica, do disposto no artigo 225 da Constituição Federal e §3
o
 do art. 54 da Lei No. 9605, 

de 12.2.1998. A importância deste instrumento está na possibilidade de prevenção do dano em 

uma situação de incerteza ou indefinição.  

 

O mundo da precaução é um mundo onde há a interrogação, onde os saberes são 

colocados em questão. No mundo da precaução há uma dupla fonte de incerteza: o 

perigo ele mesmo considerado e a ausência de conhecimentos científicos sobre o 

perigo. A precaução visa a gerir a espera da informação. Ela nasce da diferença 

temporal entre a necessidade imediata de ação e o momento em que nossos 

conhecimentos científicos vão modificar-se (MACHADO In VARELA, 2004, p. 38). 

 

Todavia, a adoção do princípio gerando o impedimento de exercício de atividade não é 

absoluta, porque implica em restrição de direito fundamental. Faz-se necessário o cotejo com 

outros princípios constitucionais, dentre os quais a motivação e a legalidade. Assim, em tese, 

não há óbice à adoção de Resoluções desta ordem, sendo necessária a motivação do ato e a 

delimitação no tempo, pois a suspensão da atividade econômica não pode ser indeterminada, 

mas somente enquanto perdurar os estudos para a respectiva definição. Ainda, importante 

acrescentar que, para adoção de Resoluções desta ordem o espaço territorial objeto do estudo 

deve ser previamente protegido em decorrência de lei em sentido formal, em face do princípio 

da legalidade. No caso concreto, o Pantanal mato-grossense tem proteção constitucional, 

motivo pelo qual cabe a adoção de medidas infraconstitucionais que concretizem esta tutela. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res85/res0185.html
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Todavia, para outras hipóteses há que se fazer o necessário cotejo com o princípio da reserva 

de lei. 

Na Resolução 01/85 não consta a motivação da suspensão e a delimitação temporal 

desta. A suspensão foi discricionária e há mais de vinte anos. Diante do exposto, considerando 

que ausência de motivação e de delimitação temporal da Resolução 01/85, não há amparo 

constitucional, na medida em que não fundamentou os motivos da restrição, deixou de 

estabelecer prazo para manifestação do Plenário do CONAMA, o que indica sua 

incompatibilidade com o sistema constitucional implantado a partir da Constituição de 1988. 

 

2.8.2. Resoluções do ano de 1986 

 

2.8.2.1.  Resolução CONAMA Nº 001/1986 

A resolução está analisada em conjunto com a Resolução n. 6/86, abaixo transcrita. 

 

2.8.2.2.  Resolução CONAMA Nº 006/1986 

A Resolução N. 01/86 dispõe sobre (a) o que é considerado impacto ambiental, (b) 

EIA/RIMA, (c) as atividades passíveis de licenciamento ambiental , (d) requisitos do 

EIA/RIMA, (e) RIMA, (f) publicidade do RIMA, (g) órgão competente para apresentação 

estudo. 

Esta Resolução é anterior à Constituição Federal. Tinha amparo na Lei Federal No. 

6938/81, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente e criou instrumentos para a 

sua implementação. A Lei Federal, mesmo que anterior à Constituição de 1988  foi 

recepcionada pela nova ordem constitucional que, ao introduzir um Capítulo sobre a proteção 

Meio Ambiente, previu o estudo de impacto ambiental como instrumento para avaliação dos 

impactos, na mesma linha já definida pela Lei Federal n
o 
6.938, e regulamentado na Resolução 

01/86. Nesse mesmo diapasão, há compatibilidade na Resolução CONAMA 01/86 com o 

sistema constitucional vigente. 

Problema que emerge na Resolução acerca da competência para o licenciamento 

ambiental pode ser identificado no artigo 2° que estabelece ser competência do órgão federal 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0686.html
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então existente
33

 e que posteriormente foi substituído pelo IBAMA para todos os 

licenciamentos e competência suplementar para os órgãos estaduais. Neste aspecto esta 

Resolução não está mais em vigor em face do advento da Resolução CONAMA 237/97. 

Desde já se salienta que não compete a Lei ou a Resolução do CONAMA dispor sobre 

competências de entes federativos que têm natureza constitucional. A competência, entendida 

como parcela de poder na Federação, decorre da Constituição Federal, portanto a fonte para 

verificação que o ente que deve proceder ao licenciamento ambiental é a própria Carta Magna. 

Ademais, sobre o tema, o art. 23 da Constituição Federal em seu parágrafo único estabelece 

que lei complementar disporá sobre normas para cooperação entre União, Estados, Distrito 

Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar no 

âmbito nacional. Meio ambiente está dentre as matérias previstas no artigo 23, sendo 

necessária a edição desta lei Complementar para regulamentar o conflito de competências no 

âmbito do licenciamento ambiental existente no Brasil. 

Já o art. 8º da Resolução CONAMA N. 01/86 estabelece que corram por conta do 

proponente do projeto todas as despesas e custos referentes à realização do estudo de impacto 

ambiental, tais como: coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e inspeções de 

campo, análises de laboratórios, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e 

monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 (cinco) 

cópias. 

 A mesma preocupação decorre da Resolução N. 06/1986 que dispõem sobre modelos 

de publicação a fim de serem publicados, a expensas do empreendedor.  

Em ambas as hipóteses, preocupam a onerosidade excessiva do licenciamento 

ambiental, aliado ao excesso de licenciamento generalizado, com ônus aos particulares. Este 

fato se transforma em problema jurídico passível de tutela, na medida em que inviabiliza 

pequenos empreendimentos (ex. pequenos produtores rurais), pois confronta com a proteção 

constitucional ao pequeno proprietário e ao exercício de atividade econômica, o que feriria o 

sistema constitucional vigente. 

A introdução de licenciamentos simplificados para atividades econômicas, a partir da 

sua peculiaridade, a exemplo do que consta nas Resoluções CONAMA 377 e 387 de 2006,  
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são mecanismos legítimos e constitucionalmente adequados que podem ser instituídos por 

órgãos estatais para superar o problema apontado. Do exame das resoluções mais recentes do 

CONAMA, constata-se que tem sido uma tendência do órgão colegiado trabalhar esta 

diferenciação, o que implica na expressão do princípio da igualdade ao reconhecer as 

diferenças entre os empreendimentos e atividades, dialogando e sendo plenamente compatível 

com o sistema vigente. No mesmo sentido, foi publicada a Resolução 281/01, indicando a 

possibilidade de estabelecer modelos simplificados de publicação dos pedidos de 

licenciamento e de sua renovação e concessão. Com este viés, e a partir desta análise, tem-se 

por superado o eventual problema de inconstitucionalidade decorrente de onerosidade 

excessiva, que levaria a uma restrição de direito desproporcional, portanto materialmente 

inconstitucional à luz da nossa ordem constitucional. 

 

2.8.3 Resoluções do ano de 1987:  Resolução CONAMA Nº 007/1987 

Esta Resolução foi publicada antes da Constituição de 1988. Sob a égide do regime 

constitucional anterior, ressalte-se, o princípio da publicidade não tinha previsão 

constitucional. No âmbito infraconstitucional também inexistia lei que regulasse o dever de 

informação decorrente das relações de consumo, normatizadas atualmente pelo Código de 

Defesa do Consumidor.  

Assim, à época da expedição da Resolução, em 1987, pode-se cogitar de sua 

inconstitucionalidade, por exceder ao poder regulamentar, criando a obrigação de informar, 

em formato definido pelo CONAMA. Todavia, a partir da Constituição de 1988, o dever de 

informar decorre do princípio da publicidade e do próprio princípio da informação, instaurado 

e alicerçado em razão do Estado Socioambiental Democrático de Direito. Tal princípio visa  

propiciar ao cidadão o pleno acesso a todas as informações sobre as decisões que tenham 

repercussão na qualidade ambiental, “viabilizando que o cidadão, ciente dos rumos adotados, 

tenha condições de influenciá-las” (MARCHESAN et all, 2005, p. 36).  

O direito à informação e à publicidade encontra respaldo constitucional em diversos 

dispositivos da nossa Carta Magna. Podemos destacar, em primeiro lugar, os dispositivos do 

artigo 5º, como é o caso dos incisos XXIII que assegura o acesso às certidões e a alínea “a”, 

do inciso XXIV que consagra o direito de petição. Ainda na Constituição encontramos o 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res87/res0787.html
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disposto normativo constante no art. 37 da Constituição Federal, combinado com o art. 170, V 

que dispõe sobre a defesa do consumidor.  

Vale a advertência:  

O espírito constitucional permite que o cidadão provoque o Estado para reverter 

eventual situação de ilegalidade ou de abuso de poder. Por fim, ao proclamar a 

publicidade do estudo de impacto ambiental, a Constituição assegura informação ao 

público de impacto ambiental, a Constituição assegura informação ao público, que 

terá acesso ao EIA/RIMA (art. 225, parágrafo 1, inciso IV) (MARCHESAN, et all, 

2005, p. 36). 

 

No âmbito infraconstitucional, a Lei n.º 6.938/81, que institui a Política Nacional do 

Meio Ambiente, no seu artigo 9 e incisos VII e XI e, conforme Marchesan (2005) insere 

dentre os instrumentos de Política Pública, a obrigação do Estado de produzir um cadastro de 

informações ambientais e de assegurar ao público todas as informações relativas ao meio 

ambiente. Na mesma esteira, o art. 2º da Lei Federal N. 10.650/2003, ao regular o acesso 

público aos dados e às informações, dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de 

informações relativas a substâncias tóxicas e perigosas
34

. Diante disso, a partir da 

Constituição de 1988 e do advento da legislação citada houve uma convalidação da 

Resolução, na medida em que o conteúdo disposto atualmente tem amparo no sistema 

constitucional. 

 

2.8.4  Resoluções do ano de 1988 

 

2.8.4.1. Resolução CONAMA Nº 003/1988 

A presente Resolução contém vício insanável decorrente da delegação do exercício do 

poder de polícia. Como é sabido, conferiu-se ao Estado o poder de impor limitações ao 

exercício dos direitos individuais, as quais decorrem de contingências do tempo, do espaço e 

do próprio convívio em sociedade, é dizer, limita-se à liberdade como forma da garantir o seu 

exercício pelo grupo social. Esta atuação é inerente ao dever do Estado decorrente da proteção 

à área protegida prevista na lei e não pode ser delegada a particulares. Por este motivo, a 

Resolução tem problema de legalidade e constitucionalidade. Esta Resolução foi objeto da 

Adin n. 2714/DF de março de 2003, não conhecida por se tratar de ato normativo secundário, 

que gera violação indireta da Constituição Federal. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res88/res0388.html
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2.8.4.2 Resolução CONAMA Nº 010/1988  

Esta Resolução dispõe sobre a definição de área de proteção ambiental, obri-

gatoriedade de zoneamento ecológico-econômico, transformação de reservas ecológicas em 

APAs, vedações de atividades em APAs e vigilância destas. Materialmente o conteúdo por ela 

disposto é matéria de lei e não de regulamento, pelos motivos já expostos. Assim à época de 

sua publicação era Resolução autônoma, não amparada pelo direito brasileiro. Contudo, em 

2000 foi publicada a Lei Federal n
o
 9.985, que dispõe sobre o sistema nacional de unidades de 

conservação. O disposto por esta Lei convalidou os termos da Resolução em comento. A 

convalidação é um método de interpretação normalmente utilizado para análise das leis. 

Pressupõe que há uma presunção de validade das leis, o que resulta no afastamento destas do 

sistema jurídico como medida de exceção pela declaração de inconstitucionalidade ou 

ilegalidade. Assim, prepondera a interpretação da vigência das normas em conformidade com 

o sistema. Por este fundamento hermenêutico de integração do sistema vigente, a 

convalidação das normas por fato superveniente é método usualmente aplicado, merecendo 

ser adotado no caso em tela. 

Ainda, nesta Resolução, o art. 10 estabelece a forma de vigilância da APA, mediante 

termo de acordo. Nessa hipótese, na mesma forma já comentada na Resolução antecedente, há 

delegação de poder de polícia, o que é vedado em nosso sistema. Por último, esta Resolução 

ao ser convalidada pela Lei do SNUC, permanece em vigor naqueles aspectos que não 

colidam com a legislação superveniente.  Matéria não prevista na legislação e que permanece 

em vigor refere-se à área do entorno de cavernas, corredeiras, cachoeiras, monumentos 

naturais, testemunhos geológicos e outras situações semelhantes, previstas no parágrafo único 

do art. 6º.  Por se tratar de explicitação técnica entendeu-se que é compatível com o sistema 

vigente. Ademais, não se confunde com a zona de amortecimento prevista na Lei do SNUC. 

 

2.8.4.3. Resolução CONAMA Nº 011/1988 

Esta Resolução, em seu artigo 3º, disciplina a queimada como forma de manejo dentro 

das unidades de conservação. Há uma visível incompatibilidade do disposto neste artigo da 

Resolução com a forma de proteção decorrente do Sistema Nacional das Unidades de 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res88/res1088.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res88/res1188.html
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Conservação e indiretamente da própria Constituição Federal. .Assim, neste aspecto a 

Resolução é ilegal, pois contraria a forma de proteção prevista na Lei do SNUC, e 

indiretamente inconstitucional porque confronta com o inc. III e VII, § 1º do art. 225. 

 

2.8.5. Resoluções do ano de 1989: Resolução CONAMA Nº 012/1989 

A presente Resolução está comentada conjuntamente com a Resolução n. 05/90. 

 

2.8.6. Resoluções do ano de 1990: Resolução CONAMA Nº 05/1990 

O conteúdo previsto é matéria de lei e não de regulamento, pois restringe direitos na 

medida em que veda exercício de atividades em áreas de relevante interesse ecológico.  

A Constituição de 1988, em seu art. 225, inc. III estabeleceu que cabe ao Poder 

Público 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 

a sua proteção. Regulamentando o dispositivo constitucional citado, em 2000, foi publicada a 

Lei Federal n
o
 9.985, que dispõe sobre o sistema nacional de unidades de conservação. O 

disposto por esta Lei convalidou os termos da Resolução em comento. Conforme já dito, a 

convalidação é um método de interpretação normalmente utilizado para análise das leis. 

Pressupõe que há uma presunção de validade das leis, o que resulta no afastamento destas do 

sistema jurídico como medida de exceção pela declaração de inconstitucionalidade ou 

ilegalidade. Assim, prepondera a interpretação da vigência das normas em conformidade com 

o sistema. Por este fundamento hermenêutico de integração do sistema vigente, a 

convalidação das normas por fato superveniente é método usualmente aplicado, tendo sido 

adotado no caso em tela. 

Já com relação ao disposto no parágrafo único do art. 3º da Resolução 12/89 e ao art. 

4º da Resolução 05/90 há vício jurídico insanável, pois prevê a delegação da fiscalização à 

Fundação ou Associação Civil com objetivos conservacionistas. Neste dispositivo está 

expressa a delegação do poder de polícia administrativo, o que contaria toda a sistemática 

relativa à matéria, na forma e modo retro, sobre a indelegabilidade do poder de polícia.  

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res89/res1289.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res90/res0590.html
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2.8.7. Resoluções do ano de 1995:  Resolução CONAMA Nº 04/1995  

A Resolução n.º 4 de 1995 dispõe acerca da regulação da segurança do espaço aéreo 

próximo aos aeroportos localizados em centros urbanos e, portanto, não possui como eixo 

central a temática ambiental. A referida resolução aponta para a proteção das ASAS em razão 

de serem possíveis focos de pássaros. Contudo, a perspectiva que se apresenta é de 

proporcionar segurança ao espaço aéreo próximo aos aeroportos para evitar acidentes aéreos 

em razão da presença das aves nas proximidades dos aeroportos. 

Não é competência do CONAMA regular matéria referente a segurança aeroportuária, 

conforme reza a Lei n
o
 6.938/81, nos incisos do artigo 8º.  Nessa seara, a Lei nº 7.565/86, 

denominada Código Brasileiro de Aeronáutica, é a legislação regente do tema e que está em 

vigor. Os artigos 43 a 46 referem-se à questão objeto da análise e assim dispõem: 

 

Art.43 As propriedades vizinhas dos aeródromos e as instalações de auxílio à 

navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais. 

Parágrafo único. As restrições a que se refere este artigo são relativas ao uso das 

propriedades quanto a edificações, instalações, culturas agrícolas e objetos de 

natureza permanente ou temporária, e tudo mais que possa embaraçar as operações 

de aeronaves ou causar interferência nos sinais dos auxílios a radionavegação ou 

dificultar a visibilidade de auxílios visuais. 

 

Art. 44 As restrições e que trata o artigo anterior são as especifica as pela autoridade 

aeronáutica, mediante aprovação os seguintes planos, válidos, respectivamente, para 

cada tipo de auxílio à navegação aérea: 

I - Plano Básico e Zona de Proteção de Aeródromos; 

II - Plano de Zoneamento de Ruído; 

III - Plano Básico de Zona e Proteção e Helipontos; 

IV - Planos de Zona e Proteção e Auxílios à Navegação Aérea. 

§ 1 ° De conformidade com as conveniências e peculiaridades de proteção ao vôo, a 

cada aeródromo poderão ser aplicados Planos Específicos, observadas as 

prescrições, que couberem,dos Planos Básicos. 

§ 2 ° O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de 

Zoneamento de Ruído, o Plano e Zona e Proteção de Helipontos e os Planos de Zona 

e Proteção e Auxílios à Navegação Aérea serão aprovados por ato do Presidente da 

República. 

§ 3 ° Os Planos Específicos de Zonas de Proteção de Aeródromos e Planos 

Específicos de Zoneamento de Ruído serão aprovados por ato do Ministro da 

Aeronáutica e transmitidos às administrações que devam fazer observar as restrições. 

§ 4 ° As Administrações Públicas deverão compatibilizar o zoneamento do uso o 

solo, nas áreas vizinhas aos aeródromos, às restrições especiais, constantes dos 

Planos Básicos e Específicos. 

§ 5 ° As restrições especiais estabelecidas aplicam se a quaisquer bens, quer sejam 

privados ou públicos. 

Art.45 A autoridade aeronáutica poderá embargar a obra ou construção de qualquer 

natureza que contrarie os Planos Básicos ou os Específicos de cada aeroporto, ou 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res95/res0495.html
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exigir a eliminação os obstáculos levantados em desacordo com os referidos planos, 

posteriormente à sua publicação, por conta e risco do infrator, que não poderá 

reclamar qualquer indenização. 

 

Art.46 Quando as restrições estabelecidas impuserem demolições e obstáculos 

levanta os antes da publicação os Planos Básicos ou Específicos, terá o proprietário 

direito à indenização. 

 

Regulamentando os dispositivos em epígrafe vigorava o Decreto nº 89.431, de 08 de 

março de 1984, o qual definia os usos permitidos e proibidos nas áreas de ruído. Este Decreto 

foi substituído pela Portaria N º 1141/GM5 de 08 de dezembro de 1987. Esta Portaria tem a 

seguinte ementa: 

“Dispõe sobre Zonas e Proteção e Aprova o Plano Básico de Zona de Proteção de 

Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o Plano Básico e Zona de 

Proteção de Helipontos e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação 

Aérea e dá outras providências. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA, tendo em vista o disposto nos 

artigos 43 e 46 da Lei nº 7.565, e dezembro e 1986 – Código Brasileiro de 

Aeronáutica e a delegação de competência atribuída pelo Decreto n º 95.218, de 13 

de novembro de 1987 e,considerando ...” 

 

Os artigos 68 a 70 da Portaria dispõem sobre as restrições, bem como elencam as 

atividades que podem ser permitidas e, ainda, aquelas que não podem ser permitidas. Ao 

mesmo tempo, o artigo 70, estabelece a prerrogativa da análise casuística, a fim de liberar 

determinadas atividades, considerando os casos concretos. Estes dispositivos vigoram com a 

seguinte redação: 

“Art.68-As restrições ao uso do solo estabelecidas pelo Plano Básico de 

Zoneamento de Ruído obedecerão aos parâmetros estabelecidos nos Artigos 69 e 70 

desta Portaria.  

 

  A regra, portanto, é clara e vigora desde 1987. Nesse sentido, a jurisprudência do TRF 

da 2ª Região, conforme podemos exemplificar pela decisão vinculada ao Processo 

200502010106710/RJ. 

 

2.8.8.  Resoluções do ano de 1996: Resolução CONAMA Nº 023/1996 

Foi ajuizada Adin pelo Governador do Estado do Paraná, pleiteando a declaração de 

inconstitucionalidade da parte final do art. 4º e anexo da Resolução 23/96. A ação foi tombada 

sob n
o
 3.947, distribuída em 28 de agosto de 2007, sendo Relatora a Min. Carmen Lúcia, 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res96/res2396.doc
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estando pendente de julgamento.  O objeto da Adin é a parte final do art. 4º que está assim 

gizado: 

 

Art. 4º Os Resíduos Inertes – Classe III – não estão sujeitos a restrições de 

importação, à exceção dos pneumáticos usados cuja importação é proibida.  

 

O fundamento da Adin é a inexistência de lei em sentido formal que estabeleça a 

proibição de importação de pneus usados, violando o art. 5º da Constituição Federal. A 

Resolução foi editada para regulamentar a Convenção da Basiléia da qual o Brasil é signatário 

e foi introduzida por intermédio do Decreto Legislativo
35

 875/93, regularmente internalizado 

no ordenamento jurídico nacional. A  dúvida que emerge decorre do eventual excesso de 

poder regulamentar que poderia ter incorrido o CONAMA, em virtude da vedação 

mencionada não ter amparo na Convenção internalizada no ordenamento jurídico do país. 

Para esta análise remete-se ao comentário inicial do presente trabalho, item responsabilidade 

pós-consumo, vez que versa sobre o conteúdo objeto da controvérsia. 

 

2.8.9.  Resoluções do ano de 1997: Resolução CONAMA Nº 237/1997 

A Resolução CONAMA 237 é uma das que mais debates têm gerado na doutrina e 

jurisprudência brasileira. O tema foi amplamente examinado nas páginas 28/35, para onde se 

remete o leitor. 

Algumas das resoluções analisadas no decurso do trabalho suscitam vários problemas 

no que se refere ao exercício da competência pelos órgãos ambientais Paradigmática, nesse 

particular, é a Resolução n.º237/1997, que dispõe sobre “os aspectos de licenciamento 

ambiental”. A questão central diz respeito à disciplina de atuação dos entes federativos 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), a partir do critério de preponderância do 

interesse. 

Segundo parcela da doutrina, esta explicitação é inconstitucional, sob o argumento de 

que não se trata de matéria afeta ao ato administrativo – Resolução – mormente porque cria 

atribuições aos entes federativos. O ponto nodal reside no fato de que Municípios passam à 

condição de “licenciadores ambientais”, na medida em que, na dicção da Lei Federal nº 6938, 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html
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que é de 1981, portanto anterior a Constituição Federal, aos Municípios não foi atribuída 

qualquer condição de licenciadores ambientais
36

. 

Defendem esse argumento (da inconstitucionalidade) os juristas Milaré (2000) e 

Machado (2000). De outro, sustentando a constitucionalidade da referida atribuição, tendo por 

fundamento a interpretação da lei com base no novo cenário constitucional, podem ser 

referidos Mukai (1999),  Farias (1999) e Silveira (2003).  

Neste contexto, vale colacionar o pensamento de Krell (2004, p. 93), que, por sua vez, 

refere que a Resolução 237/97 

tentou estabelecer um sistema racional de subdivisão das atribuições nas atividades de 

licenciamento ambiental entre as três esferas governamentais (...), não sendo capaz de 

alterar a repartição de constitucional de competências administrativas, nem consegue 

obrigar os órgãos estaduais ou municipais a nada.  

 

 Para efeito de sistematizar o problema apresentado colacionamos o entendimento de 

Prestes (2005) que defende que a República Federativa do Brasil é composta por três entes 

federativos, todos autônomos, nos termos da Constituição
37

. A autora assevera, ainda, que a 

atuação de cada ente é definida pelas competências estabelecidas pela própria Carta Magna. 

Em nosso sistema constitucional
38

, aos Municípios compete
39

 legislar sobre assuntos de 

interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, promover o 

adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo urbano, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual,  executar a política de 

desenvolvimento urbano e elaborar o Plano Diretor
40

. Todas as competências citadas 

interferem diretamente no meio ambiente urbano, motivo pelo qual há evidente atuação 

municipal nas matérias que são atribuídas constitucionalmente aos municípios, em matéria 

ambiental. Além disso, o art. 23
41

 da Constituição Federal estabelece ser competência comum 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a proteção do meio ambiente e o combate à 

poluição em qualquer das suas formas. No meio urbano, esta dicção assume relevância, dado 

ao caos das cidades contemporâneas, decorrente das condições ambientais causadoras da 

poluição do ar e das águas, da falta de tratamento dos resíduos sólidos e das águas servidas, 
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dos enormes engarrafamentos, características que, infelizmente, não são mais exclusivas de 

grandes metrópoles.  

Conforme o entendimento de Prestes (2005), não obstante a previsão constitucional, a 

atuação dos Municípios em matéria ambiental ainda causa perplexidade e controvérsias. De 

um lado, há os que entendem que os Municípios não têm competência para licenciar em 

matéria ambiental. De outro, historicamente faltou envolvimento dos municípios com a 

matéria ambiental. Primeiro, porque ainda existe no Brasil uma cultura centrípeta para 

resolução dos problemas, tudo dependendo do poder central. Segundo, porque em matéria 

ambiental, historicamente houve uma excessiva centralização, cuja causa não cabe discutir 

aqui. Tão somente alertamos para o esgotamento desta forma de atuação, que  ocorre esparsa e 

isoladamente, atingindo um ou outro empreendimento, sendo que a atuação ambiental precisa 

atingir um maior número de empreendimentos e atividades, bem como incidir diretamente no 

planejamento das cidades. Terceiro, porque historicamente os municípios foram degradadores 

ambientais e não têm, no seu agir, incorporado às políticas públicas a noção de esgotamento 

dos recursos naturais. Esta crítica é extensiva aos Estados e à União. Porém como os 

Municípios são o elemento novo deste contexto a questão vem à baila com maior ênfase, 

reforçando o argumento daqueles que se posicionam contrariamente à atuação municipal em 

matéria ambiental.  

Prestes (2005) assegura que a gestão ambiental municipal não pode se restringir ao 

licenciamento. Todavia este é um importante instrumento, inclusive para efetividade da 

atuação. Por isso, o problema não parece ser licenciar ou não, pois a Constituição é clara na 

inexistência de hierarquia entre os entes federativos, mas sim definir objetivamente o âmbito 

dessa atuação, tendo como parâmetro o sistema de fontes, ou seja, em qual matéria cada ente 

deve atuar. A par disso, é importante ter claro que o SISNAMA – como o próprio nome define 

– é um sistema. Como tal, precisa superar a forma de atuar isolada dos entes federativos, sem 

a necessidade de centralizar tudo, porém funcionando de forma integrada, inclusive 

partilhando as informações decorrentes dos licenciamentos realizados, retroalimentando o 

próprio sistema
42

. Aliás, registre-se que são da essência da federação cooperativa estabelecida 

pelo constituinte, a subsidiariedade e a descentralização, princípios inerentes à federação 

revitalizada delineada pela Carta Magna. Disso decorre a necessidade de os municípios 
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passarem a atuar ambientalmente em matérias que outrora não eram licenciadas por órgãos 

ambientais. Grandes empreendimentos, shoppings, empreendimentos habitacionais 

significativos, rodovias urbanas, loteamentos, condomínios fechados, atividades sujeitas a 

poluição sonora, poluição decorrente de ondas eletromagnéticas, destinação de águas servidas, 

equipamentos, construções ou edificações que causam impacto visual significativo, são 

exemplos de questões urbanas que afetam a qualidade ambiental, motivo pelo qual precisam 

ser avaliados pelos Municípios. 

De qualquer sorte, o fio condutor da definição de competência para o licenciamento 

ambiental é o critério da preponderância do interesse. Todavia, a definição desta 

preponderância é matéria das mais tormentosas.  

Para alguns (COSTA NETO, 2000), por exemplo, sempre será preponderante o 

interesse da União, deslocando o licenciamento para o IBAMA, nas hipóteses em que o bem 

for de propriedade da União. Assim, o critério não é da preponderância do interesse, mas da 

dominialidade. Isto significa, na perspectiva de Farias, que um simples atracadouro em um rio 

que perpasse mais de um Estado deverá ser licenciado pelo IBAMA, ou que os quiosques na 

beira da praia, as ações demolitórias em terreno de marinha devam ser da competência federal 

o que, ao autor, não parece constitucionalmente adequado. Inadequado, pois pura e 

simplesmente ignora os princípios da subsidiariedade e da descentralização, inerentes ao 

federalismo e que, também, presidem o sistema constitucional brasileiro naquilo em que 

adotou a forma federativa de Estado. Disso decorre que as competências supletivas, em nosso 

sistema constitucional, serão da União, observando precisamente os já referidos princípios da 

subsidiariedade e da descentralização, e não o inverso (FARIAS, 1999). Contido, inegável que 

os rios que perpassam por mais de um Estado, são, por disposição constitucional (inciso III do 

art. 20 da CF/1988) bens da União. 

 Consoante já referido, não há lugar para “normatização” de matéria constitucional nem 

por ato administrativo nem por lei
43

, de tal sorte que não se pode aceitar que uma resolução 

disponha de forma autônoma, sob pena de aumentar, a insegurança jurídica. Ademais, 

imperioso é considerar que a natureza da matéria – repartição de competências – é própria da 

Constituição, que inclusive dispõe a respeito do tema de forma taxativa.  Assim, trazendo à 
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colação expressão de Geraldo Ataliba, inexiste espaço para regulamentos quando a matéria 

vertente é afeta à lei. 

Por derradeiro, importante destacar que o art. 23 da Constituição Federal, em seu 

parágrafo único, estabelece que lei complementar disporá sobre normas para cooperação entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar no âmbito nacional. O Meio ambiente, por certo, insere-se 

nas matérias previstas no artigo 23, de tal sorte que a solução jurídica mais adequada à espécie 

se afigura como sendo a edição de Lei Complementar para regulamentar o conflito de 

competências existente entre nós no que diz respeito ao licenciamento ambiental.
44

  

 

2.8.10  Resoluções do ano de 1999 

 

2.8.10.1 Resolução CONAMA Nº 248/1999 

 

O art. 4º da Resolução assim estabelece: 

 

“Determinar que a supressão  de vegetação nativa da Mata Atlântica para a 

realização de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de 

interesse social, ou para fins urbanos, conforme o disposto no Decreto n. 750/93 e na 

Lei Estadual n. 6.569/94, somente será permitida após estudo ambiental e 

autorização do órgão estadual de meio ambiente e/ou do CEPRAM, obedecendo os 

critérios estipulados por esse Conselho em normas técnicas específicas pelo Pacto 

Federativo.” 

 

O CONAMA, por Resolução, inova além da Lei, ao introduzir a necessidade de estudo 

ambiental prévio em qualquer hipótese. O estudo de impacto ambiental está previsto no inc. 

IV do art. 225 da Constituição Federal e deve ser exigido para os casos em que o órgão 

ambiental competente entender que a obra ou a atividade é potencialmente causadora de 

significativa degradação ambiental. Assim, se a competência para licenciar é do Estado, é o 

órgão estadual que deve definir no caso concreto se há necessidade do estudo. A ingerência do 

CONAMA, por Resolução, extrapola os limites constitucionais estabelecidos para atuação no 

âmbito do poder regulamentar. 

 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res24899.html
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2.8.10.2 Resolução CONAMA Nº 256/1999 

 

O art. 3º da Resolução assim estabelece: 

 

Os órgãos integrantes do SISNAMA, executores de Programas de I/M, poderão fixar 

a cobrança  de percentual no valor de até quinze por cento das tarifas cobradas pelos 

executores indiretos do serviço, a ser destinada a fundos ou despesas  para a 

preservação e proteção do meio ambiente e/ou para a cobertura dos custos 

efetivamente incorridos por força da presente Resolução. 

Parágrafo único. O percentual de que trata  o caput será destinado, em partes iguais, 

aos órgãos estaduais (cinqüenta por cento) de meio ambiente participantes do 

programa, descontadas eventuais despesas acordadas com terceiros referentes aos 

serviços  de I/M e não cobertas pelo contratado, quando for o caso conforme 

detalhamento de direitos e obrigações a serem estabelecidas entre as partes. 

 

Não cabe à Resolução do CONAMA dispor sobre preço público previsto no Código 

Nacional de Trânsito. Este artigo extrapola o poder regulamentar, estando dentre aquelas 

normas denominadas autônomas, portanto não amparadas pelo sistema constitucional vigente. 

Reporta-se a análise feita no item 2.6.1. 

 

2.8.10.3 Resolução CONAMA Nº 257/1999 

 

 Esta Resolução está dentre aquelas que versam sobre responsabilidade pós-consumo, 

abordado no item 2.6.3 retro, para onde se remete o leitor. O art. 13, caput, dispõe: "as pilhas e 

baterias que atenderem aos limites previstos no artigo 6º poderão ser dispostas, juntamente 

com os resíduos domiciliares, em aterros sanitários licenciados". Tal disposição, relativamente 

ao Estado do Rio Grande do Sul, afronta o princípio federativo, pois no Estado há lei que veda 

tal prática, seja qual for o quantum poluente destas, v.g., Lei nº 11.019, de 23 de setembro de 

1997. Os Tribunais apenas têm se manifestado pela obrigação de dar destino compatível com 

a salubridade do ambiente. Por exemplo, até mesmo referindo a questão de ilegalidade do art. 

13 da Resolução: 

 

Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Classe: MC - MEDIDA CAUTELAR - 12544 

Processo: 200700411297 UF: RS Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA 

Data da decisão: 23/10/2007 Documento: STJ000786031   

Fonte DJ DATA:19/11/2007 PÁGINA:184  

Relator(a)  JOSÉ DELGADO  

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res25699.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res25799.html


           

 

                           
 66 

 

DESPEJO DE PILHAS E BATERIAS EM ATERROS SANITÁRIOS. DANO AO 

MEIO AMBIENTE. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. A tutela 

ao meio ambiente prevalece quando não demonstrados os pressupostos ao 

deferimento de medida cautelar.  

 

A medida cautelar, interposta por empresa que importa e comercializa pilhas, pleiteou 

efeito suspensivo ao recurso especial contra acórdão proferido em sede de agravo de 

instrumento, o qual manteve decisão concessiva de tutela antecipada, na ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em nome dos Municípios da 

Comarca de Lajeado, contra a requerente e outras empresas fabricantes, importadoras e 

comerciantes de pilhas, para compelir as empresas a procederem a destinação das pilhas e 

baterias usadas, não mais podendo descartá-las em aterro sanitário.  

O MP/RS invocou legislação estadual e municipal que questiona a legalidade da 

Resolução 257/99, do CONAMA, cujo artigo 13 assim preceitua:  

"Art. 13. As pilhas e baterias que atenderem aos limites previstos no artigo 6o 

poderão ser dispostas, juntamente com os resíduos domiciliares, em aterros 

sanitários licenciados".  

 

O referido artigo 6º define que "a partir de 1º de janeiro de 2001, a fabricação, 

importação e comercialização de pilhas e baterias deverão atender aos limites estabelecidos a 

seguir: I - com até 0,010% em peso de mercúrio, quando forem do tipo zinco-manganês e 

alcalina-manganês; II - com até 0,015% em peso de cádmio, quando forem dos tipos alcalina-

manganês e zinco-manganês; III - com até 0,200% em peso de chumbo, quando forem dos 

tipos alcalina-manganês e zinco-manganês."  

O órgão estadual requereu a antecipação da tutela para que as empresas recolhessem, 

no prazo de 30 (trinta dias), as pilhas e baterias arrecadadas na campanha chamada "Mete 

Pilha", sob pena de multa diária de R$5.000,00, segurança que foi concedida. Tal campanha, 

realizada nos Municípios integrantes da Comarca de Lajeado, arrecadou grande quantidade de 

pilhas das marcas pertencentes às empresas reclamadas, porque os municípios envolvidos não 

concordavam com o seu despejo no Aterro Sanitário Municipal, e, tendo em vista que as 

empresas envolvidas, as quais fabricam, importam e comercializam pilhas e baterias, não as 

querem receber de volta, apoiados na autorização contida no referido artigo 13, da Resolução 

do CONAMA.  
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As empresas interpuseram, individualmente, agravo de instrumento com pedido de 

efeito suspensivo, distribuídos para a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça/RS, onde foram 

todos providos, excetuando-se o da autora da medida cautelar em comento, que foi negado 

sob o argumento de que pilhas e baterias de celulares, já utilizados, devem ter uma destinação 

adequada, que não cause danos ao meio ambiente.  

Em face do erro cometido, visto que não havia baterias de celulares envolvidas, opôs 

embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Sendo assim, apenas a requerente restou 

compelida ao recolhimento de suas pilhas e baterias usadas, isto representando 5% do total 

recolhido na campanha. Quanto às demais, ficaram liberadas.  

A ora requerente ingressou com recurso especial, mas foi mantida a tutela antecipada 

proferida no acórdão da 3ª Câmara do TJ/RS, e na medida cautelar pleiteou que "... seja de 

plano e com urgência, concedido liminarmente, efeito suspensivo ao recurso especial até que 

o mesmo seja julgado, devendo ao final a medida ser julgada procedente e confirmada a 

liminar concedida."  

Foi indeferida a liminar pelo STJ, tendo considerado o relator na demanda, Ministro 

José Delgado, o precedente (MC 11.632/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros) que 

afirmou o seguinte: para atribuição do efeito suspensivo, "faz-se necessário um mínimo de 

aparência de bom direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora), que 

estão direta e simultaneamente ligados à possibilidade de êxito do recurso especial e à 

necessidade de urgência da prestação recursal." Em seu voto, o relator reafirmou a 

inexistência da alegada fumaça de bom direito amparada no cumprimento da legislação, 

ressaltando que a Resolução 257/99 do CONAMA tem sua legalidade questionada por conta 

de leis estaduais e municipais, bem como do perigo na demora, pois ambos não foram 

demonstrados pela requerente.  

A seguir foi interposto agravo regimental em que a reclamante postulou a 

reconsideração da decisão agravada. No pleito em que considerou que a tutela concedida na 

ação civil pública ficará inócua porque apenas a requerente irá recolher as pilhas e baterias, o 

juízo ad quem entendeu que não há respaldo jurídico para tal assertiva, e aduziu que, existindo 

qualquer possibilidade de dano ao meio ambiente, todas as medidas necessárias devem ser 
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tomadas para coibir o dano até a comprovação de sua inexistência. Quanto ao argumento de 

que a decisão estaria obrigando-a a cumprir sozinha a determinação do juízo a quo, sob pena 

de multa de valor elevado, o MPE, ao contestar, recomendou o cumprimento da medida 

imposta para que a autora não sofresse os efeitos da multa.  

O relator mencionou, ainda, que no acórdão impugnado mediante o recurso especial, 

houve a indicação da necessidade de dilação probatória para averiguação dos riscos ao meio 

ambiente. Assim sendo, considerou o impedimento daquela corte pela Súmula 7/STJ, 

referindo que a decisão proferida pela Câmara Cível do TJ/RS em relação às outras empresas, 

não a vincula em relação à requerente. Os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, por unanimidade, julgaram improcedente a medida cautelar e prejudicado o agravo 

regimental interposto. 

 

2.8.10.4 Resolução CONAMA Nº 258/1999 

 Esta Resolução também está dentre aquelas que versam sobre responsabilidade pós-

consumo, matéria examinada em item específico desta pesquisa (2.6.3), ao qual remetemos o 

leitor. Confira-se, a respeito: 

    Acórdão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO 

Classe: AMS - Apelação em Mandado de Segurança - 69627 

Processo: 9905601171 UF: CE Órgão Julgador: Primeira Turma 

Data da decisão: 01/09/2005 Documento: TRF500103543   

Fonte DJ - Data::29/09/2005 - Página::725 - Nº::188  

Relator(a)  Desembargador Federal Augustino Chaves  

Decisão  UNÂNIME 

 

  Registre-se, por oportuno, que a matéria está prevista no projeto lei que dispõe 

sobre a política nacional  dos resíduos sólidos, estando em debate no Congresso Nacional. 

 

2.8.11 Resoluções do ano de 2002 

 
2.8.11.1 Resolução CONAMA Nº 292/2002 

 

O art. 1º da Resolução, em seu parágrafo único, estabelece que  não são passíveis  de 

cadastramento, como entidades ambientalistas, ainda que se dediquem de qualquer forma às 

causas ambientais dezessete entidades ali arroladas. Esta restrição, por meio de Resolução, é 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res99/res25899.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res01/res29201.html
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ilegal por restringir direitos sem qualquer fundamentação. Ademais, viola o princípio 

democrático, na medida em que impede que determinados organismos vivos da sociedade 

tenham modo de acesso ao CONAMA, vez que o Cadastro de Entidades Ambientalistas elege 

entre seus pares a representação para atuar no Conselho Nacional de Meio Ambiente. 

 

2.8.11.2 Resolução CONAMA Nº 301/2002  

 Resolução desdobramento da Resolução N. 258. Adota-se o mesmo comentário para a 

Resolução N. 258. Registre-se, por oportuno, que a matéria está prevista no projeto lei que 

dispõe sobre a política nacional dos resíduos sólidos, estando em debate no Congresso 

Nacional. 

 

2.8.11.3 Resolução CONAMA Nº 302/2002 

Resolução analisada em conjunto com a Resolução n.º 303/02. 

 

2.8.11.4 Resolução CONAMA Nº 303/2002 

Em face da correlação entre os temas das Resoluções 302 e 303, procede-se à análise 

destas conjuntamente. Para analisá-las, é fundamental compreender o âmbito de abrangência 

das Resoluções, o seu papel no direito brasileiro, bem como  deixar  claro que as Resoluções 

Nº 302 e 303/02, não criaram direito novo, apenas explicitaram situação pré-existente, motivo 

pelo qual está plenamente amparada pelo sistema jurídico em vigor. 

Nesta análise, indispensável a perspectiva do Parecer exarado na Procuradoria Geral 

do Município de Porto Alegre
45

, na forma que segue: O regulamento, no direito pátrio, 

consiste em atividade legislativa secundária, significando que, ao expedi-los,  não é possível 

inovar a ordem jurídica, criando direitos ou obrigações não estabelecidas em lei. O exercício 

do poder regulamentar guarda uma relação de conformidade com a lei em sentido formal. 

Contudo, o Executivo ao expedir os regulamentos, contribui para a formação da ordem 

jurídica, inclusive com a possibilidade da lei em sentido formal surtir efeito na vida das 

pessoas. O regulamento, pois, não é lei em sentido formal, porém pode sê-lo em sentido 

material. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30102.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30202.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30302.html
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Em nossa história constitucional, o Poder Regulamentar é atribuído 

constitucionalmente ao Chefe do Executivo
46

, o qual tem competência para expedir decretos e 

regulamentos
47

. Sob a égide da Constituição anterior, a dicção legal era praticamente a 

mesma, ou seja, restringindo a expedição de decretos e regulamentos para a fiel execução das 

leis
48

. Nas demais Constituições brasileiras, a edição de regulamentos sempre esteve 

vinculada à boa, fiel ou simplesmente execução das leis. Assim, no direito brasileiro, os 

decretos e os regulamentos devem estar submetidos, adstritos, vinculados a uma lei. A dúvida 

que exsurgia e gerou, inclusive, alguns regulamentos distintos, teve origem na interpretação 

de dispositivos constitucionais, entre os quais, o art. 85, II da Emenda Constitucional de 1969, 

segundo a qual aos Ministros de Estado competia expedir instruções para a execução das leis, 

decretos e regulamentos (dispositivo repetido na Constituição atual, art. 87, II) e o inc. V do 

art. 81 da mesma Emenda Constitucional (dispor sobre a estruturação, atribuições e 

funcionamento dos órgãos da administração federal). Baseados nestes dispositivos 

constitucionais surgiram regulamentações criando,extinguindo, ampliando atribuições de 

órgãos, por exemplo, sem as respectivas leis. Atualmente, baseado na Constituição de 1988, 

este entendimento restou superado, não tendo mais amparo constitucional, motivo pelo qual 

não pode ser aplicado. 

A idéia de poder regulamentar está constitucionalmente ligada a atos expedidos pelo 

Chefe do Executivo. Assim, diferente de outros sistemas jurídicos, se o ato é editado por 

qualquer outra autoridade administrativa não se trata de regulamento, no sentido 

constitucional do termo. Outras autoridades administrativas podem expedir atos, aliás, 

constitucionalmente  previstos, inclusive na Constituição atual ( art. 87, II). Todavia, estes 

atos não são autônomos, devem estrita observância às leis e aos decretos regulamentares 

expedidos pelo Chefe do Executivo, pois há uma relação de conformidade com estes, 

decorrente das funções constitucionais atribuídas ao Legislativo e ao Executivo. Os atos 

emanados por outras autoridades devem guardar relação de observância e subordinação 

hierárquica com as leis e os decretos regulamentares.  Nestes atos emanados por outras 

autoridades estão inseridas as Resoluções do CONAMA, ora examinadas. Por estes motivos, 

as Resoluções CONAMA não inovam a ordem jurídica, não podem criar direito, mas 

regulamentam na sua esfera de atribuição uma obrigação ou situação já prevista, aqui 

denominada pré-existente.  
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O Poder Regulamentar do CONAMA está previsto no art. 8º da Lei Federal Nº 

6.938/81, inc. I, VI e VII. Esta definição constitucional, a qual estabelece um claro limite ao 

poder regulamentar, além do art. 84 inc. IV da Constituição Federal encontra respaldo e 

guarda observância e coerência com o princípio da reserva legal, presente no art. 5º, inc. II
49

 e 

da legalidade, aplicável a administração pública, por força do art. 37 caput da Carta Magna
50

. 

A par disso, conforme aponta Mello
51

, a legalidade é instrumento para viabilizar o propósito 

de garantir a igualdade e a segurança jurídica, sendo, portanto, igualmente corolário do 

princípio da isonomia. Isto porque, no Estado de Direito, os cidadãos não podem ser 

surpreendidos por restrições ou imposições que não estejam previstas na lei, aliás, lei esta que 

deve ter sido submetida ao princípio democrático, estabelecido no processo legislativo 

constitucional. Ademais, a característica de abstração e generalidade das leis é um meio de 

proteção contra casuísmos, perseguições ou favoritismos, militando, assim, em prol do 

tratamento isonômico aos cidadãos. 

Diante disso, claro está que o poder regulamentar no direito brasileiro cinge-se a 

complementação e explicitação das leis, para que as mesmas possam ser aplicadas. Esta 

limitação, não significa que este é um poder menor ou despido de importância. O exercício da 

função regulamentar é imprescindível para concreção das leis formais. Aliás, o poder 

regulamentar é a explicitação do exercício da função administrativa do Executivo, tão 

importante quanto a função legislativa exercida pelo Legislativo. A fonte de validade de 

ambas as funções é a mesma, qual seja, a Constituição. Por isso não se fala mais em 

supremacia da lei, mas sim em supremacia da Constituição, a qual estabelece as funções de 

cada um. Contudo, uma não sobrevive sem a outra. Assim, para consecução prática das 

funções básicas do Estado, há de ter harmonia entre o exercício das funções, para que ocorra a 

perfectibilização do ideal do Estado. 

A decorrência desta concepção é a existência de âmbitos materiais de lei e de 

regulamento. Assim, são constitucionalmente matérias reservadas à lei: a) normas proibitivas 

que interfiram no âmbito de liberdade dos administrados, sendo que cabe a lei impor ou 

proibir; b) restrições de direitos e respectivas penalizações (administrativa, criminal) c) 

adoção do princípio da anterioridade, ou seja, as normas legais para gerarem efeitos devem ser 
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anteriormente editadas. Conseqüentemente, regulamentos que estabeleçam restrições a 

direitos e liberdades sem respaldo de lei formal não encontram guarida em nosso sistema.  

A doutrina aponta basicamente três funções para o poder regulamentar
52

 exercido no 

Brasil, a saber: a) resolver o problema da execução da lei; b) facilitar a execução da lei, 

especificá-la de modo praticável e acomodar o aparelho administrativo para bem observá-la e 

c) incidir no campo da discricionariedade técnica. No que diz com as duas primeiras funções 

não há maiores explicações a tecer. Importa anotar que o regulamento pode precisar conceitos 

ou categorias identificados genericamente na lei. O fundamental é que a lei seja suficiente 

para identificar, mesmo que de forma genérica, os pressupostos e as finalidades do diploma 

legal. Assim, o regulamento, ao dar execução, concretude à lei formal, pode explicitar no 

âmbito administrativo a regra, de modo que ela possa vir a ser cumprida. O que não é possível 

é o regulamento se afastar da lei, dos seus pressupostos e da sua finalidade. Por isso, uma lei 

não pode ser tão genérica que não deixe identificado estes aspectos gerais. De outro lado, o 

regulamento vai determinar o procedimento da Administração na relação com os particulares, 

quando do cumprimento das leis.  

Já com relação à terceira função identificada - incidir no campo da discricionariedade 

técnica - cabe dizer que o exercício do poder regulamentar ocorre por meio da aplicação das 

regras próprias de outros ramos do saber. Isto porque o legislador não tem obrigação de 

conhecer de forma amiúde todos os ramos do conhecimento. A sua função está adstrita a 

estabelecer os pressupostos gerais, como colocado anteriormente.  O fundamental é que a 

discricionariedade técnica não se confunde com a discricionariedade administrativa.  

A legislação ambiental é um exemplo de regulamentação de objetos de outras áreas do 

conhecimento, os quais estejam contemplados no dever genérico de não poluir água, ar, (etc.), 

por exemplo, amparado pela lei federal, não há, em tese, inovação.  Não é exigível que 

legislador aponte, por exemplo, a época da piracema, o tamanho do peixe considerado 

passível de consumo, entre outras questões, pois dependem de complementação de outras 

áreas do conhecimento. Assim, a função das resoluções é esta complementação, a fim de dar 

execução, concretude às leis e aos decretos pré-existentes. É uma função sem dúvida bastante 

ampla, porém claramente respaldada no sistema jurídico vigente. 



           

 

                           
 73 

 

Intimamente relacionado ao exercício da função regulamentar estão os limites do 

poder regulamentar, exatamente porque o seu excesso implica em macular os dispositivos que 

exteriorizem regras alheias ao poder regulamentar. Em síntese, importa apontar três regras 

básicas para análise dos limites do poder regulamentar
53

, a saber: a) emitir regras orgânicas e 

processuais para boa execução da lei, sendo que é exemplo lapidar o regramento do imposto 

de renda, o qual estabelece o modus operandi para pagamento do mesmo; b) precisar 

conceitos, caracterizar fatos, situações e comportamentos que necessitam de avaliações 

técnicas, segundo padrões uniformes, para garantia do princípio da  igualdade e da segurança 

jurídica, sendo exemplos o regulamento dos medicamentos, as condições de segurança dos 

veículos, as normas de prevenção contra incêndios e grande parte das Resoluções CONAMA 

ao definirem os padrões ambientais aplicáveis em âmbito nacional e c) a explicitação dos 

conceitos sintéticos. 

No caso da Resolução CONAMA 303/02 houve uma regulamentação do art. 2º da Lei 

Federal Nº 4.771/65 (Código Florestal), no que concerne às Áreas de Preservação Permanente. 

Regulamenta uma lei pré-existente, não contraria o que nela está previsto, bem como, no caso 

das lagoas naturais, atribui aplicabilidade à norma ao explicitar tecnicamente o limite mínimo 

de 30,00 m, na medida em que a lei não referia a metragem, deixando ao regulamento, após os 

estudos técnicos devidos, indicar dita metragem. 

Por estes motivos, entendemos que a Resolução CONAMA 303/02 não tem problema 

de constitucionalidade e não excedeu no seu poder regulamentar. As metragens previstas na 

alínea “a” do art. 2º, atinente a área de preservação permanente ao longo dos cursos d‟água, 

citados no número 1 a 5 desta alínea, foram incorporadas ao Código Florestal por intermédio 

da redação dada pela Lei Federal N. 7.803, de 18.07.1989. Assim, não foi a Resolução 

CONAMA Nº 303/02 que estabeleceu o parâmetro dos 30 m. Este já vigorava desde julho de 

1989, por força da legislação citada em epígrafe. A discussão que havia no âmbito municipal 

neste interregno é quanto à aplicabilidade do Código Florestal ao meio urbano, sendo que 

havia posicionamento em ambos os sentidos. Esta divergência tem por fundamento a 

interpretação do parágrafo único do art. 2º
54

 que, por um lado, excetua as áreas urbanas e de 

outro, estabelece que os princípios e limites a que se refere o artigo (leia-se metragens para 

área de preservação permanente) devem ser respeitados. Assim, a própria redação do artigo, 
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bem como o seu âmbito de incidência, foi historicamente o causador da perplexidade e da 

dificuldade de aplicação da regra no âmbito municipal.  Alguns diziam que o parágrafo único 

do art. 2º abria espaço para explicitação, no âmbito municipal, de regras menos restritivas, 

porque não tinha nenhum sentido no meio urbano (que é notadamente construído e já 

modificado pelo homem) existirem regras mais restritivas que no meio rural, cuja essência é a 

presença de ambiente natural que ainda remanesce e precisa de proteção
55

. A versão contrária 

é que este parágrafo atribuía competência para que os Municípios, por intermédio dos planos 

diretores, pudessem ser mais rigorosos que a lei federal, observada a peculiaridade local
56

. 

A par disso, note-se que o objeto (parcelamento do solo, proteção de margens de 

cursos d‟água) também deve observância a outras legislações de âmbito federal e que no 

decorrer do tempo foram modificadas, inclusive no tocante à limitação administrativa 

correspondente. Por isso, necessário analisar o tema inserido numa perspectiva histórica, 

tendo claras as modificações introduzidas no Código Florestal e o tempo em que passam a 

viger, considerando que as resoluções em comento regulamentam o Código Florestal, no 

âmbito de atribuição técnica do CONAMA. 

O Código Florestal foi publicado originalmente em 1965. Em seu artigo 2º, alínea “a” 

estabelecia como área de preservação permanente a faixa mínima edificável de 5,00m (FINK 

& PEREIRA, 1996). Em 1985, a Resolução CONAMA 04, em seu art. 3º, inc. I, estabeleceu 

que 5m para rios com menos de dez metros de largura e igual à metade da largura dos corpos 

d água que meçam de 10 a 200 metros.  

Em 1989, com a edição da Lei Federal Nº 7.803/89 que alterou o Código Florestal 

temos a redação hoje existente, reproduzida na nota de rodapé de nº 2
57

. Posteriormente, o 

Código Florestal ainda foi modificado por Medidas Provisórias, sendo a última a de nº 

2.166/67, de 26/07/2001
58

, que em nada alterou as metragens. No que concerne à área de 

preservação permanente ao longo dos lagos naturais e artificiais, conforme se verifica da 

redação do artigo 2º transcrita, inexistia  metragem específica a ser observada, matéria 

regulamentada na Resolução 303/02. 
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A par disso, a legislação do parcelamento do solo urbano, Lei Federal nº 6.766/79, 

marco legal importante para as cidades brasileiras, estabeleceu que ao longo das águas  

dormentes a faixa não edificável era de 15,00 metros
59

. 

A Resolução 303/02 do CONAMA trouxe elementos inovadores que precisam ser 

lidos de acordo com o sistema vigente. Para o efeito desta Resolução são adotadas as 

seguintes definições: 

V - Área Urbana Consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 

a) definição legal do Poder Público; 

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

infra-estrutura 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. 

 

Evidentemente que este conceito não define o que é área urbana nos municípios, pois 

compete constitucionalmente aos municípios, por lei própria, definir o perímetro urbano 

respectivo. Todavia, para os fins ambientais, que é o limite constitucional das Resoluções do 

CONAMA e no âmbito do poder regulamentar inerente ao Conselho Nacional, cabe aos 

municípios integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)
60

, observar o 

disposto nestas. Para aqueles que são licenciadores ambientais a obrigação é reforçada na 

medida em que no âmbito local são delegatários do Sistema Nacional (SISNAMA). Destarte, 

se havia dúvida ou interpretação diversa quanto à obrigatoriedade de aplicação do Código 

Florestal no âmbito urbano, para os fins da política ambiental municipal, estas Resoluções são 

explicitadoras da necessidade de observância das regras inclusive no ambiente urbano, tanto 

que,  define o que entende como meio ambiente urbano consolidado, para os fins ambientais. 

E, isto, independente “da existência de norma local a respeito”. 

Nas áreas de preservação permanente ao redor de lagos e lagoas naturais com maior 

razão se aplica esta interpretação porque inexistia metragem apontada no Código Florestal 

(art. 2º, letra b), questão por ora explicitada na Resolução Nº 303
61

. 
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 Já com relação às dunas, a Resolução em seu art. 3°, IX dispõe:  "a) em faixa mínima 

de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; b) em qualquer localização 

ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora 

de mangues”.  Tal disposição afronta a Lei 4.771/65, no seu art. 2°, alínea "f" que tipifica 

como de preservação permanente a restinga se e enquanto fixadora de dunas ou na função 

estabilizadora de mangues. A fixação de uma medida, no caso 300 metros afronta o princípio 

da legalidade já que lei alguma determina um limite espacial de proteção, à exceção da função 

fixadora ou estabilizadora. Neste sentido já se manifestou o judiciário: “Não pode o órgão 

normativo de coordenação de políticas do meio ambiente editar resolução alterando ou 

criando obrigações diversas daquelas previstas em disposição legislativa. (...) A Resolução 

303/02 do CONAMA acrescentou ao artigo 2º da Lei 4.771/65 ... hipótese nele não prevista, 

qual seja, considerar como área de preservação permanente aquela situada em restingas, em 

faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima. A finalidade 

da edição da Resolução não foi a de regulamentar a lei, mas sim de criar situação diversa 

daquela já prevista, o que só se admite por meio de lei ordinária. (...) Assim, tem a impetrante 

direito à manifestação da autoridade coatora no pedido de licenciamento ambiental, que 

deverá emitir parecer sem aplicar o artigo 3º, inciso IX, alínea „a‟, da Resolução 303/02 do 

CONAMA”
62

. 

 Contudo, salvo a demasia apontada, relativamente à carcinicultura, o Tribunal Federal 

da Quinta Região tem entendido a plena legalidade da Resolução, por exemplo:  

Acórdão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO 

Classe: AC - Apelação Cível - 350072 

Processo: 200284000015488 UF: RN Órgão Julgador: Primeira Turma 

Data da decisão: 19/05/2005 Documento: TRF500097132   

Fonte DJ - Data::16/06/2005 - Página::647 - Nº::114  

Relator(a)  Desembargador Federal Francisco Wildo  

Decisão  UNÂNIME;  

Acórdão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIÃO 

Classe: AC - Apelação Cível - 338877 

Processo: 200284000056739 UF: RN Órgão Julgador: Primeira Turma 

Data da decisão: 19/05/2005 Documento: TRF500097020   

Fonte DJ - Data::16/06/2005 - Página::645 - Nº::114  

Relator(a)  Desembargador Federal Francisco Wildo  

Decisão  UNÂNIME 

 

O mesmo se diga para a definição técnica do que é considerado topo de morro. 

Todavia, o alerta que precisa ser feito é que mesmo em se tratando de explicitação técnica, 
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que é amparada pelo sistema constitucional vigente, há limites também constitucionais 

decorrentes da proporcionalidade, que não é objeto específico deste estudo. Porém, é de se 

ressaltar a sua pertinência, especialmente nesta matéria, pois em relação a topo de morro, 

temos sérias dúvidas com relação à adequação do critério técnico adotado. Veja-se a 

propósito, a Lei Complementar Municipal N. 434
63

, do Município de Porto Alegre, que adota 

critério distinto da definição do CONAMA
64

 e que nos parece muito mais pertinente. 

Importante destacar que a matéria referente às áreas de preservação permanente no 

meio urbano está sendo prevista no Projeto de Lei n
o
 3.057, denominado Lei de 

Responsabilidade Territorial, que vem sendo debatido no Congresso Nacional e incide 

substancialmente o conteúdo das Resoluções 302 e 303.  

 

2.8.11.5 Resolução CONAMA Nº 305/2002 

A Resolução CONAMA N. 305/02 é anterior à nova Lei de Biossegurança do Brasil, 

que é de março de 2005
65

. Foi editada sob a égide da Lei Federal n
o
 8.974, revogada pela Lei 

Federal n
o
 11.105. Não obstante, permanece em vigor, pois foi recepcionada pela nova Lei, 

em especial, porque estabelece a exigência de estudo de impacto ambiental que tem previsão 

na Constituição Federal. 

Polêmica surgiu na doutrina e na jurisprudência
66

 acerca dos OGMs no que se refere 

ao conflito de atribuições entre os órgãos ambientais e a CTNBIO. Todavia, com a legislação 

de 2005 e regulamentação posterior à matéria vem sendo mais bem resolvida. 

 

2.8.11.6 Resolução CONAMA Nº 307/2002 

O sistema jurídico brasileiro possibilita que Resoluções adotem definições, definam 

classificações de resíduos (norma eminentemente técnica), vedem a disposição dos resíduos 

da construção civil em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota fora” e outros 

(matérias eminentemente de explicitação técnica), disciplinem a destinação dos resíduos 

conforme a sua classificação e disponham sobre o Programa e o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil.  

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30502.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30702.html


           

 

                           
 78 

 

No entanto, são preocupantes alguns aspectos do Programa e do Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos, bem como a definição de prazos peremptórios e que não levam 

em consideração a necessidade de compatibilização com outras normas legais para sua 

implementação, inclusive com a adoção das sanções previstas nas Leis Federais da Política 

Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, por entender-se que extrapolam o 

âmbito do poder regulamentar, criando definindo competências não previstas em lei, na forma 

a seguir explicitada. 

O art. 6º dispõe sobre o Programa de Gerenciamento de Resíduos da construção Civil, 

conforme segue: 

“O Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil será elaborado, 

implementado e coordenado pelos municípios e pelo Distrito Federal, e deverá 

estabelecer diretrizes técnicas e procedimentos que contemplem, no mínimo, os 

seguintes itens:  

I. Elaboração e estruturação do Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da 

Construção Civil oriundos de geradores de pequenos volumes, em conformidade 

com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local;  

II. Definição de áreas aptas para recebimento, triagem e armazenamento temporário 

de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal, 

possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às 

áreas de beneficiamento. 

 

Já o art. 11 estabelece um prazo máximo de 12 (doze) meses para que os Municípios e 

o Distrito Federal elaborem seus programas de gerenciamento dos resíduos de construção civil 

e um prazo máximo de 18 meses para sua destinação. E, no art. 13, está consignado o prazo 

máximo de 18 (dezoito) meses para que os municípios e Distrito Federal cessem a disposição 

de resíduos de construção civil em aterros de resíduos domiciliares e em áreas de “bota fora”. 

A responsabilidade pelos resíduos da construção civil, mesmo os de pequeno porte, é 

do gerador, inclusive sua destinação. Disto resulta que, por Resolução, o CONAMA passará 

responsabilidade pelos resíduos de pequeno porte para os municípios e Distrito Federal, o que 

excede ao poder regulamentar. Estabelecer que os municípios e Distrito Federal devessem 

licenciar atividade, fiscalizar a destinação regular, exigir a elaboração de Programa de 

Resíduos da construção Civil, bem como induzir para que os aterros domiciliares não sejam 

utilizados para a finalidade de deposição de resíduos da construção civil, são matérias 

perfeitamente possíveis de serem explicitadas em Resolução, na medida em que, por um lado 

são uma explicitação do sistema (ou seja, quem licencia o que e de que forma) e, de outro, 
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referem-se a conteúdo de discricionariedade técnica, também de âmbito regulamentar. 

Todavia, a referência aos municípios assumirem os resíduos de pequeno porte adentra em 

outra seara, pois a regra legal é que o gerador se responsabilize por estes resíduos, sendo que a 

Resolução, na forma proposta, extrapola o poder regulamentar.  

Além deste aspecto, não fica claro de quem é a responsabilidade pela criação de 

aterros para destinação de resíduos da construção civil. O inc. II do art. 9º, acima transcrito, dá 

conta que as áreas devem ser de responsabilidade do Município para os de pequenos volumes 

(aí mais uma dúvida: volumes e portes expressam a mesma coisa?). Isto significa que os 

Municípios e o Distrito Federal além do zoneamento prevendo áreas para a respectiva 

destinação deverão disponibilizá-las para tanto, o que implica, inclusive, em adquiri-las ou 

negociá-las com os respectivos proprietários para que sejam utilizadas para esta finalidade. E, 

certamente há necessidade de recursos públicos para cumprir com esta determinação, recursos 

que devem estar previstos na LDO e no orçamento anual, que a estas alturas do ano já foram 

ou estão sendo elaborados, o que implica na quase impossibilidade de compatibilização com 

outros prazos que a Administração Pública deve ficar adstrita, em face de leis existentes. 

Ainda, a destinação dos resíduos da Construção Civil, não enquadrados como de 

pequeno porte (ver art. 6º), inc. I, a teor do que dispõe o inc. V do art. 7º, terá sua destinação 

prevista de acordo com o estabelecido na Resolução. Todavia, não está explicitado que a 

responsabilidade pela implantação de Aterros para Resíduos oriundos da Construção Civil 

permaneça imputada ao gerador, como a regra legal estabelece. 

Assim, nos aspectos acima citados a Resolução em comento está maculada pelo 

vício da inconstitucionalidade, pois não é atribuição do CONAMA criar obrigações 

não previstas ou decorrentes do sistema vigente aos Municípios e Distrito Federal. 

 
2.8.11.7 Resolução CONAMA Nº 312/2002 

A presente Resolução está dentre aquelas que causam insatisfação tanto a 

ambientalistas quanto àqueles que desenvolvem a atividade econômica de carninicultura. Para 

os primeiros, ao efetuar a explicitação técnica, o CONAMA foi benevolente com as atividades 

pré-existentes (licenciamento de regularização), exigiu estudo de impacto ambiental somente 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res31202.html
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para atividade econômica de maior porte, bem como deixou para o âmbito discricionário do 

administrador a exigência de tratamento e controle de efluentes, a utilização das bacias de 

sedimentação como etapas intermediárias entre a circulação ou o deságüe das águas servidas e 

a utilização da água em regime de recirculação
67

. Já para aqueles que desempenham a 

atividade econômica, esta Resolução excede ao poder regulamentar por a priori identificar a 

carcinicultura como atividade impactante por meio de Resolução, em detrimento da análise a 

ser procedida topicamente pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento respectivo.  

Este tema é objeto da ADPF 127, cujo Relator é o Min. Carlos Ayres de Britto. Na 

mesma ação a autora pleiteia a inconstitucionalidade de artigos das Resoluções 302 e 303, 

ambas sobre área de preservação permanente, além da presente Resolução. 

A técnica de identificar as atividades que deverão ser submetidas a licenciamento 

ambiental em todo o país, bem como arrolar aquelas que deverão ser objeto de estudo de 

impacto ambiental, é amplamente utilizada, sendo objeto de várias Resoluções. Encontra 

fundamento no disposto no art. 8º, inc. I da Lei Federal n
o
 6.938/81, que dispõe ser 

competência do CONAMA “estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios 

para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido 

pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA”. Destaca-se que até o presente momento não há 

decisões afastando a Resolução em comento do universo jurídico, sendo que as decisões estão 

chancelando-a
68

.  

 

2.8.12 Resoluções do ano de 2003 

 
2.8.12.1 Resolução CONAMA Nº 335/2003 

Em tese, não há nenhum óbice ao estabelecimento de padrões técnicos para o 

licenciamento ambiental de cemitérios. Todavia, a presente Resolução excede ao poder 

regulamentar de explicitação técnica ao dispor para além do que a lei veda. É certo e 

decorrente de lei que há vedações em APP, em áreas que exijam desmatamento de Mata 

Atlântica ou em outras que tenham restrições legais, na forma prevista no art. 3º. Todavia, 

para além da explicitação técnica das restrições genericamente previstas na lei, a Resolução 

inova no mundo jurídico ao estabelecer exigências de recuo mínimo entre sepulturas, distância 

mínima do lençol freático, recuo mínimo em relação ao perímetro do cemitério, todos os 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res03/res33503.xml
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requisitos constantes no art. 5º da Resolução em comento. Assim, neste particular, esta 

Resolução excede ao poder regulamentar, estando eivada de inconstitucionalidade. 

 

2.8.12.2 Resolução CONAMA Nº 339/2003 

Não há no Brasil legislação que regule os jardins botânicos. Disto decorre que a 

Resolução é autônoma, pois não está a regulamentar nenhuma lei, o que fulmina a iniciativa 

pela mácula  da inconstitucionalidade. Ademais, os jardins botânicos não são categorias 

previstas em legislação ambiental, estando fora da lei do SNUC. Assim, há um problema 

federativo nesta Resolução, pois inexistindo lei federal, sendo os jardins botânicos estaduais  

ou municipais e existindo  leis dos respectivos entes federativos, estas preponderam. Diante 

do exposto, esta Resolução está dentre aquelas eivadas pelo vício da inconstitucionalidade. 

 

2.8.13 Resoluções do ano de 2005 

 
2.8.13.1 Resolução CONAMA Nº 357/2005 

 

O art. 43 assim dispõe: 

 

“Os empreendimentos e demais  atividades poluidoras que, na data da publicação 

desta Resolução, tiverem Licença de Instalação ou de Operação, expedida e não 

impugnada, poderão a critério do órgão ambiental competente, ter prazo de até  três 

anos, contados a partir de sua  vigência, para se adequarem às condições e padrões 

novos ou mais rigorosos previstos nesta Resolução.” 

 

Muito se discute sobre a natureza jurídica da licença ambiental e os efeitos dela 

decorrentes. Na hipótese acima citada está presente a possibilidade de modificação das 

condições da Licença no curso do prazo em que está em vigor. Diante disso, alerta-se que 

nesta hipótese há potencial resolução em perdas e danos, motivo pelo qual deverá ocorrer a 

devida ponderação, a fim de verificar se não é o caso de esperar a renovação da Licença de 

Operação, momento no qual é possível  apontar as novas exigências decorrentes da legislação 

posterior, como é o caso da presente Resolução. Neste aspecto, não se trata de apontar 

ilegalidade ou inconstitucionalidade nesta Resolução, mas sugerir seja adotado o critério da 

devida ponderação, inclusive, para outras hipóteses que trabalham com a mesma lógica. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res03/res33903.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf
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2.8.13.2 Resolução CONAMA Nº 362/2005  

 Trata-se de Resolução que regula matéria pós-consumo. A matéria foi examinada em 

item específico retro (2.6.3),  para onde se remete o leitor. Registre-se, por oportuno,  que a 

matéria está prevista no projeto lei que dispõe sobre a política nacional  dos resíduos sólidos, 

estando em debate no Congresso Nacional. 

 

2.8.14 Resoluções do ano de 2006 

 
2.8.14.1 Resolução CONAMA Nº 369/2006 

A Resolução CONAMA 369/2006, identifica como casos de utilidade pública (a) as 

atividades de segurança nacional e proteção sanitária, (b) as obras essenciais de infra-estrutura 

destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, (c) as atividades de 

pesquisa e extração de substâncias minerais outorgadas pela autoridade competente, (d) a 

implantação de área verde pública em área urbana, (e) pesquisa arqueológica, (f) obras 

públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de 

efluentes tratados, (g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e 

de influentes tratados para projetos privados de aqüicultura, obedecidos os critérios e 

requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11, desta Resolução e como casos de interesse social 

(a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como 

prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e 

proteção e plantio de espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental 

competente, (b) o manejo agro-florestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena 

propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa ou 

impeça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da área, (c) a regularização 

fundiária sustentável de área urbana e (d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, 

saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente, na forma definida nos incisos I e II 

do art. 2º da Resolução No. 369.   

Para análise da presente Resolução, os investigadores valeram-se do estudo publicado 

na obra Direito Urbanístico e Ambiental: estudos em homenagem a Mukai, realizados por 

Prestes (2008) em que defende que a Resolução CONAMA N° 369⁄2006 dispõe sobre os 

casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res36205.xml
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res06/res36906.xml
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possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente
69

 - 

APP -. Foi precedida de intenso debate e é alvo de fortes críticas, de um lado por aqueles que 

entendem não ter solvido os óbices aos projetos de regularização fundiária que se intensificam 

nas cidades brasileiras, e de outro, por aqueles que sustentam tratar-se de liberalização para 

ocupação e utilização de área de preservação permanente que não deveria ser ocupada, em 

face da função ambiental que desempenha. Segundo Prestes (2008), para a hipótese da 

regularização fundiária sustentável, os defensores da primeira opinião apontam a 

incongruência dos dispositivos que pretendem impedir ocupação de APPs, não obstante estas 

já estarem intensamente povoadas por populações de baixa renda e  não terem acesso a 

serviços e à infra-estrutura devida por morarem em APP. Os dados existentes apontam um 

grande contingente populacional residente em tais áreas. Somente em São Paulo, na bacia do 

Guarapiranga, são mais de 1.000.000 (um milhão de pessoas) que precisariam ser removidas 

para que a APP fosse respeitada. Sustentam que o direito fundamental à moradia tem o 

mesmo fundamento constitucional que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, além do direito à moradia ser um direito subjetivo que precisa ser respeitado. Por 

este motivo, vêem nos dispositivos legais e infralegais que apontam condições e limites ao 

exercício deste direito uma forma de obstaculizar ao direito fundamental.  

Prestes (2008) assevera que, já os defensores da tese em contrário, apontam inúmeros 

problemas ambientais decorrentes da ocupação das APPs, em especial a contaminação dos 

mananciais, o assoreamento dos cursos d‟água, os alagamentos, os desastres causados pela 

ocupação desordenada das áreas ambientalmente sensíveis e que resultam em enormes 

problemas para as cidades. Aduzem que as legislações liberalizantes precisam ser evitadas e 

que o ambiente ecologicamente equilibrado precisa ser  respeitado, tendo em vista que o 

direito fundamental a este tem seu fundamento no art. 225 da Constituição Federal. Apontam, 

ainda, que as APPs não podem ser removidas porque o seu local natural é que lhe fez APP. 

Todavia, a população moradora do local pode ser colocada em outro lugar. Prestes (2008) 

afirma que essa Resolução está dentre aquelas que não agradaram aos setores diretamente 

afetados. Todavia, foi fruto de intensos debates de grupos de trabalho criados pelo CONAMA 

que duraram cerca de quatro anos. Os grupos de trabalho debateram a agricultura familiar, a 

silvicultura, a mineração e as áreas de preservação permanentes urbanas. Após o debate nos 

grupos de trabalho, vinculadas a uma Câmara Técnica do Conselho, foi constituída uma 
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comissão de sistematização que visou a estabelecer uma unidade nas discussões, indicar os 

pressupostos gerais para autorização de intervenção, bem como atribuir sistematicidade à 

Resolução, evitando diversas normativas sobre o tema. Desta sistematização originou-se a 

Resolução No. 369, em especial as disposições gerais que se aplicam a todas as intervenções 

ou supressão de áreas de preservação permanente, na forma prevista na respectiva Resolução. 

Funda-se no Código Florestal e não está dentre as Resoluções apontadas como autônoma, 

conforme se verifica a seguir. O Código Florestal, Lei Federal N. 4771 de 15 de setembro de 

1965, em seu art. 4º dispõe o seguinte: 

Art. 4º. A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente 

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, 

devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo  próprio, 

quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.” 

 

No artigo 1º do Código estão identificados o que pode ser considerado interesse 

social
70

 e utilidade pública
71

.  No art. 4º supracitado, em seu § 3º estabelece que o “órgão 

ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental, 

assim definida em regulamento, da vegetação em área de preservação permanente”. Veja-se 

que nas três hipóteses a lei estabeleceu a possibilidade de intervenção ou de supressão de 

APP. Assim, o argumento de que a Resolução N. 369 criou direito é falacioso, pois várias das 

hipóteses previstas na Resolução estão expressamente previstas na Lei. 

Três questões relevantes se apresentam neste debate. A primeira decorre da natureza 

jurídica das alterações no Código Florestal. Isto porque foram introduzidas pela Medida 

Provisória 2.166-67⁄2001. A segunda decorre da possibilidade do CONAMA identificar outras 

atividades, obras, planos ou projetos como de interesse social e de utilidade pública, 

perquirindo se há excesso de poder regulamentar na Resolução em questão. A terceira, 

origina-se do debate sobre a constitucionalidade de lei autorizando a supressão de espaços 

protegidos, na forma feita pela MP 2.166⁄2001. 

Quanto à primeira questão, imprescindível ter presente que a MP 2.166-67⁄2001 foi 

editada anteriormente à Emenda Constitucional n. 32, de 11 de setembro de 2001. Disso 

decorre que está sob o amparo da regra de direito intertemporal prevista em seu artigo 2º que 

estabeleceu o seguinte: 
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Art. 2º. “As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta 

emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue 

explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.” 

 

No caso concreto não houve nova Medida Provisória e tampouco deliberação do 

Congresso Nacional. Assim, vige a MP com força de lei, aliás, como em uma série de outras 

matérias reguladas da mesma forma.  

Na segunda questão emerge o debate quanto à possibilidade do CONAMA identificar 

outras situações de interesse social e de utilidade pública, que não as previstas expressamente 

na lei. Veja-se que não se trata aqui de delegação de atribuição tipicamente legislativa, o que é 

constitucionalmente vedado, ou de autorização para excesso de discricionariedade do 

Poder Executivo. Primeiro, porque a lei estabeleceu as diretrizes gerais do que é utilidade 

pública e interesse social. Ainda, exigiu que a utilidade pública e o interesse social fossem 

devidamente caracterizados e motivados, a teor do que dispõe o art. 4º. Assim, não se trata de 

delegação legislativa, mas de necessidade de explicitação de conceitos técnicos que é função 

típica do poder regulamentar no Brasil
72

. Não poderia a lei esgotar as possibilidades de 

identificação de utilidade pública ou de interesse social. Por isso, corretamente, a Resolução 

estabeleceu condições gerais, atribuiu o contorno dos conceitos, identificou algumas situações 

e possibilitou ao CONAMA identificar “demais obras, planos, atividades ou projetos 

previstos em Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA”. E, não se 

diga que esta identificação é excesso de discricionariedade. Primeiro porque não foi atribuída 

aleatoriamente, mas exigiu a devida motivação. Segundo, porque a prerrogativa foi 

endereçada a um órgão colegiado, que expressa o auditório dos destinatários das normas
73

, 

bem como as forças vivas da sociedade brasileira, inclusive os movimentos sociais.  

Nessa medida, aliás, o histórico da discussão desta Resolução, dá conta do tempo de 

debate e do processo de maturação para identificação das atividades consideradas como de 

utilidade pública e interesse social, demonstrando que há divergências de posicionamento, 

naturais em qualquer processo, todavia, discricionariedade na identificação em hipótese 

alguma, dada inclusive ao procedimento adotado para respectivo debate que resultou na 

Resolução em comento. Assim, a investigação entende que a possibilidade de identificação 

prevista na lei está adstrita aos limites constitucionais do poder regulamentar no Brasil, 
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porque se restringe à explicitação técnica de conceitos presentes na Lei, não incidindo, 

portanto, em excesso de poder regulamentar. 

A terceira questão versa sobre a possibilidade de supressão dos espaços protegidos por 

intermédio de Resolução do CONAMA, haja vista o dispositivo do art. 225 da Constituição 

Federal exigir lei para tanto. A matéria foi objeto de exame na Medida Cautelar em Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n
o
 3.540-1, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello. No 

acórdão, citando parecer do Consultor Jurídico do Ministério do Meio Ambiente, Dr. Gustavo 

Trindade, o Relator acolheu a tese de que o Código Florestal é a lei que autoriza a forma de 

supressão ou de intervenção em área de preservação permanente e que a autorização contida 

no texto é um comando normativo que cabe ao Executivo cumprir. Em seu voto, o Ministro 

Eros Grau, assim se manifestou: 

O inciso III do § 1º do art. 225 da Constituição do Brasil respeita a espaços 

territoriais especialmente protegidos (unidades de conservação), não à vegetação 

existente nessas áreas. Não impõe  legalidade estrita, reserva de lei, para que se dê a 

supressão da vegetação de que trata o art. 4º da Medida Provisória no 2.166. 

 

 

A supressão de vegetação em espaços territoriais especialmente protegidos, sujeita à 

autorização do órgão ambiental competente, pode ser definida caso a caso, por esse órgão. O 

que não se pode é suprimir qualquer dos espaços territoriais especialmente protegidos sem que 

a lei em sentido formal o determine. 

A supressão de espaços territoriais especialmente protegidos depende de manifestação 

do Legislativo, lei-medida, nos termos do disposto no inciso III do § 1º do art. 225 da 

Constituição do Brasil. Não, no entanto, a supressão de vegetação nessas áreas.  

O Ministro Cezar Peluso, em seu voto acrescentou os seguintes argumentos: 

Acho que a cláusula constitucional distingue duas situações, as quais me parecem 

muito claras. Na primeira oração do período, ela trata da alteração e da supressão; na 

segunda trata do uso. Ela só impõe a exigência de lei à alteração e à supressão. 

Portanto, não se cuida de alteração nem de supressão decorrentes de regulamentação 

do uso, porque a disciplina do uso não depende de lei, mas de ato administrativo. 

Isso a mim parece corresponder a racionalidade da norma. 
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A Medida Cautelar foi denegada por maioria e a eficácia e a aplicabilidade da norma 

impugnada restaurada em sua plenitude, restando vencidos os Ministros Carlos Aires Britto e 

Marco Aurélio. A decisão está assim ementada: 

 

E M E N T A: MEIO AMBIENTE – DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA 

INTEGRIDADE (CF, ART. 225) – PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU 

CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE – DIREITO DE TERCEIRA 

GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O 

POSTULADO DA SOLIDARIEDADE – NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A 

TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA 

COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS - 

ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 

1º,III) – ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES 

PERTINENTE – MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

RESERVA DE LEI – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, AUTORIZAR, 

LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS ESPAÇOS 

TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, QUANTO A 

ESTES, A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME 

DE PROTEÇÃO ESPECIAL – RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, 

II, C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) – COLISÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE 

ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES 

– OS DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA 

 

Supremo Tribunal Federal 

Diário da Justiça de 03/02/2006 

 

O Supremo Tribunal Federal analisou de forma aprofundada, a partir e conforme a 

Constituição, matéria delicada e que exige profundidade no exame para evitar falácias. Ao 

mesmo tempo em que afirmou o meio ambiente como direito de terceira geração que consagra 

o princípio da solidariedade, aprofundou o exame da Medida Provisória que propôs a 

alteração do regime jurídico das APPs para dialogar com a realidade concreta, porém sem 

comprometer os valores constitucionais consagrados. Além disso, deixou claro os limites para 

alteração do regime jurídico sem o princípio da reserva legal, externando que somente na 

hipótese de atos administrativos motivados tem amparo a atuação dos órgãos licenciadores 

ambientais. 

Além de partilhar desse entendimento, somos de opinião que esta decisão reforça o 

sistema ambiental brasileiro. Isto porque nada mais nefasto do que a substituição do sistema. 

O que precisamos é que este funcione. Eventuais desvios podem ser corrigidos no curso do 
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processo ou por meio de ações judiciais. Porém, a paralisia do sistema gera um desrespeitar 

deste. No caso específico da regularização fundiária sustentável não era mais possível ignorar 

a ocupação das APPs ao longo do tempo, inclusive para poder reverter situações presentes que 

não têm a estabilidade daquelas que geraram o enorme passivo ambiental decorrente das 

ocupações irregulares nas cidades brasileiras. No dizer de Ost, “assumir o passado, para 

melhor e para pior, a fim de lhe dar um futuro, dá sentido ao presente”. 

Por último, importante abordar o tema relativo à limitação imposta à identificação de 

baixo impacto. Na forma do que consta na Lei 4.771, o órgão ambiental competente, desde a 

alteração legislativa ocorrida em 2001, podia autorizar a supressão de vegetação eventual e de 

baixo impacto, a teor do que dispõe o § 3º do art. 4º. O que a Resolução N. 369 disciplinou 

foram os critérios gerais a serem adotados pelos órgãos do SISNAMA para estes fins.  

Assim, não procede a crítica de liberalização de conduta. O que houve foi uma 

indicação de critérios gerais a serem adotados em todo o país, a fim de unificar a atuação do 

SISNAMA. Sublinhe-se que os órgãos ambientais estaduais e municipais já tinham 

autorização legislativa para atuação. A Resolução pode e deve estabelecer estes critérios 

gerais, a fim de garantir a unidade do sistema, pois no federalismo cooperativo é fundamental 

que isto ocorra. E, de outro lado, não se diga que não cabe esta limitação, haja vista a lei 

estabelecer que os órgãos do sistema estejam autorizados a identificar o que é baixo impacto. 

O federalismo exige atuação integrada e cooperação, sobretudo. É função dos órgãos 

colegiados previstos para atuação nas mais diversas políticas públicas a organização e a 

identificação de critérios para atuação do sistema. Foi isto que foi feito para a identificação de 

baixo impacto.  

Foi proposta ADPF N. 116 pela CNI, cujo Relator é o Min. Marco Aurélio, tendo por 

objeto os parágrafos 4º e 5º do art. 7º da presente Resolução. Questiona o tratamento 

diferenciado atribuído pela Resolução à mineração da areia, argila, saibro e cascalho, sem 

motivação, com prejuízo à construção civil. 

Importante destacar que a matéria referente às áreas de preservação permanente no 

meio urbano está sendo prevista no Projeto de Lei No. 3057, denominado Lei de 
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Responsabilidade Territorial, que vem sendo debatido no Congresso Nacional e dispõe sobre a 

Regularização Fundiária Sustentável. 

 

2.8.14.2 Resolução CONAMA Nº 371/2006 

O art. 36 da Lei que criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação(SNUC) 

dispõe o seguinte: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento  ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório 

– EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto 

neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 

não pode  ser inferior a 0,5% (meio por cento) dos custos totais previstos para a 

implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental 

licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 

empreendimento. 

Este dispositivo vem sendo questionado por intermédio da ADI 3378, proposta pela 

Confederação Nacional da Indústria, sendo Relator o Min. Carlos Ayres de Britto. A Adin 

começou a ser julgada em 14/06/2006, tendo o relator votado pela sua improcedência e o 

Ministro Marco Aurélio pedido vista, última movimentação ocorrida. Em síntese debate-se 

qual a natureza jurídica da compensação ambiental, sendo que a CNI sustenta que se trata de 

tributo. A tese em contrário sustenta que decorre do princípio do poluidor-pagador e tem 

natureza contratual. 

No Brasil, por força do sistema tributário vigente, que é analítico, tipificado na 

Constituição e com tributos previamente definidos, há dificuldade da adoção da experiência 

internacional, na forma externada pelo Prof. Heleno Tôrres (TÔRRES, 2005). Assim a 

pergunta que devemos nos fazer é se no Brasil há outras espécies de aplicação do princípio 

poluidor-pagador alheias a órbita tributária, na forma sustentada por Maria Alexandra de 

Souza Aragão (ARAGÃO, 1997). Entendeu-se que sim. Para refletir sobre o tema, importante 

ter presente que: (a) no mundo contemporâneo a noção de esgotamento dos recursos naturais 

que outrora eram concebidos como infinitos atribui valor econômico a coisas que 

anteriormente estavam fora do mercado; (b) a noção de direitos difusos e de meio ambiente 

como bem de interesse de uso comum do povo (art. 225 da CF) exige uma profunda reflexão 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res06/res37106.xml
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para os paradigmas que estão sendo superados e a exigência de reinterpretação dos institutos 

jurídicos que pré-existiam, antes da percepção destes novos paradoxos.  

O valor econômico que os bens ambientais passam a ter, devido à sua escassez, é o 

primeiro ponto polêmico a ser examinado. O subsolo, por exemplo, por onde passa as ruas, 

começa a ser utilizado para a colocação de uma série de infra-estruturas (água, luz, esgoto, 

telecomunicações, TV a cabo) de várias empresas. Todavia, este espaço é limitado por lençol 

freático, rochas, entre outros aspectos físicos, do que decorre o seu esgotamento e a 

necessidade de administrá-lo, que emerge de forma evidente. Aqui claramente bem público 

que estava fora do mercado, que não tinha valor econômico, passa a tê-lo. E, no entendimento 

dos pesquisadores o pagamento para colocar as infra-estruturas respectivas não é um tributo, 

mas um preço público decorrente desta nova realidade.  

Já a água potável é um bem escasso já admitido por todos e que passa a ter valor 

econômico e deve ser cobrado para ser utilizado. Há quem preconize que a cobrança prevista 

na lei nacional dos Recursos Públicos é um tributo. Todavia, tem-se que nesta hipótese 

também se trata de preço público.  

A  transferência do potencial construtivo de uma área para outra na cidade e a outorga 

onerosa do direito de construir são outros exemplos interessantes incorporados na nossa 

legislação e na prática das cidades brasileiras que merecem reflexão acerca da natureza 

jurídica da respectiva cobrança. Tem-se que nestas hipóteses a natureza é contratual, pois o 

particular para adquirir este solo criado faz uma clara opção de aquisição. Não há 

compulsoriedade. É um ônus a ser assumido por quem quer usufruir de maior coeficiente 

construtivo do que está previsto, tendo natureza indenizatória.  

Ainda, talvez o exemplo mais polêmico trazido à colação é natureza jurídica da 

compensação ambiental prevista no art. 36, § 1º da Lei 9.985/2000, que cria o Sistema 

Nacional das Unidades de Conservação. O Judiciário tem debatido a matéria, em face da 

provocação da Confederação Nacional da Indústria que ajuizou Adin e a Associação 

Brasileira de concessionárias de Energia Elétrica Mandado de Segurança visando afastar a 

referida cobrança. O argumento é que se trata de norma de natureza tributária, porque é  

compulsório, devendo ser pago em moeda corrente e cujo valor deve ser previamente 
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definido, por força do princípio da legalidade, não podendo ficar a critério do órgão ambiental 

a sua fixação. Entendeu-se que a compensação prevista no SNUC não tem natureza tributária. 

Trata-se de indenização paga antecipadamente, que tem no princípio do poluidor-pagador o 

seu fundamento. Pode também ser entendido como preço público decorrente da fruição de 

bem público de uso comum do povo (meio ambiente), da mesma forma que os exemplos 

anteriores. 

Na dimensão atual na qual os bens ambientais possuem uma conotação distinta do 

período em que se pensava serem inesgotáveis, o conceito de preço público para sua utilização 

precisa ser repensado. Já, procurar enquadrá-los em forma de tributo, não encontra espaço em 

nosso sistema. Primeiro, porque os tributos são dotados de tipicidade e rigidez desde a 

Constituição não abrindo possibilidade para tributos novos. Segundo, porque em nosso 

sistema notadamente o poluidor-pagador se perfectibiliza de forma diferente de outros 

sistemas jurídicos com características distintas de sistema tributário e na forma de atuação na 

política pública ambiental. Terceiro porque a opção do legislador brasileiro, nas leis que 

criaram os institutos jurídicos antes mencionados, inspirados no princípio do poluidor-

pagador foi exigir destes o pagamento por intermédio de outras formas que não a tributária.  

Socorrendo-se da lição de Maria Alexandra de Souza Aragão (ARAGÃO, 1997), tem-

se que nesta opção legislativa está a legitimação para as respectivas formas de cobrança. No 

dizer da autora: “o PPP é também um princípio relativamente indeterminado, porque a  sua 

formulação não transmite com precisão o seu conteúdo, e daí que possam surgir dúvidas na 

sua concretização legislativa. Ora, sendo os poderes públicos os destinatários diretos do PPP 

e os poluidores apenas os seus destinatários indirectos, a intervenção concretizadora do 

legislador deve servir para definir o âmbito subjectivo, o conteúdo, a extensão e os limites 

das obrigações dos poluidores.”. Foi isto o que ocorreu no Brasil. A  mediação do Poder 

Legislativo resultou nas leis que definem o percentual de compensação ambiental na Lei do 

Sistema Nacional das Unidades de Conservação, a cobrança prevista pela Lei Nacional do 

Recursos Hídricos e a transferência de potencial construtivo onerosa prevista no Estatuto da 

Cidade, Lei Federal  10.257/01.  No entendimento dos pesquisadores com base no exposto na 

presente pesquisa, não há óbice a esta formulação porque o princípio do poluidor-pagador no 

Brasil assume outras formas que não a tributária. Aliás, na forma vista nesta investigação, a 
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tributação no Brasil, no sentido da internalização dos custos ambientais, se restringe a CIDE 

que está em debate, sendo que as demais políticas públicas  integram o elemento tributário ao 

processo de gestão ambiental, mas que nada tem a ver com a internalização dos custos 

ambientais que dá suporte às “green  taxes”.  

 

2.8.15 Resoluções do ano de 2007: Resolução CONAMA Nº 393/2007 

Esta Resolução aumentou a possibilidade de descarte de óleo no mar, indicando uma 

possível violação do princípio do retrocesso em matéria ambiental
74

, além de violação do 

princípio da proporcionalidade, naquilo que, concretizando os deveres de proteção, implica 

vedação de proteção insuficiente
75

. 

Além disso, em seu art. 7º, a Resolução assim dispõe: 

O órgão ambiental competente poderá autorizar o descarte de água acima das 

condições e padrões estabelecidos nesta Resolução, em condições de contingências 

operacionais temporárias, mediante aprovação de programa e cronograma 

elaborados pelo empreendedor para a solução destas condições. 

 

Veja-se que esta norma é discricionária, deixando grande margem para o órgão 

ambiental licenciador. Regras deste viés exigem farta motivação, sob pena de 

responsabilização dos agentes públicos que concedem a autorização.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

3.1 Proposta de consolidação e posterior construção de um microssistema 

 Resultante da presente pesquisa constatou-se que ao longo do tempo  muitas 

Resoluções foram convalidadas, com o advento de legislação federal  superveniente, o que 

diminui o universo de problemas de excesso de poder regulamentar existentes. Entretanto, 

verificação diversa decorrente da pesquisa, demonstra a existência de normas ambientais 

esparsas que rege elementos comuns, o que dificulta o acesso ao conhecimento destas. Diante 

disso, resulta da presente pesquisa a proposição a seguir, que visa, desde já, utilizar dos meios 

disponíveis ao Poder Executivo para consolidar a normativa existente, na forma expressa 

abaixo. 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res07/res39307.pdf
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3.1.1 Da consolidação normativa das Resoluções do CONAMA 

Como proposta para o início de uma construção de um microssistema normativo 

federal ambiental releva à necessidade da elaboração de uma Consolidação de Leis e outros 

atos normativos em matéria ambiental em nível federal, a fim de sistematizar o conteúdo 

normativo ambiental brasileiro. Nesta seara, a Lei Complementar nº 95, de 26 de janeiro de 

1998 dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, ao 

regulamentar o parágrafo único do art. 59
76

 da Constituição Federal. 

O art. 16 da Lei Complementar N. 95/98, assim dispõe: 

Os órgãos diretamente subordinados à Presidente e os Ministérios, assim como as 

entidades da administração indireta, adotarão, em prazo estabelecido em decreto, as 

providências  necessárias, para observado, no que couber, o procedimento a que se 

refere o art. 14, ser efetuada a triagem, o exame e a consolidação dos decretos de 

conteúdo normativo e geral e demais atos normativos inferiores em vigor, vinculados 

às respectivas áreas de competência, remetendo os textos consolidados à Presidência 

da República que os examinará.  

 

Propõe-se, portanto, inclusive como continuidade da presente pesquisa, a consolidação 

das Resoluções afetas a um mesmo tema, pois foi percebida, ao longo da pesquisa, a 

existência de Resoluções distintas sobre os mesmo temas, o que ocasiona insegurança 

jurídica, dificuldade de acesso a informação, polissemia de conceitos ambientais. A 

sistematicidade dos temas em uma mesma Resolução consolidada auxiliará a diluir estes 

problemas. Ressalta-se que este trabalho é infralegal  e pode ser feito no âmbito do próprio 

Ministério, na forma do art. 16, supra citado. 

 Os temas que desde já se indica para a consolidação, pois diversas Resoluções versam 

sobre estes, são os que seguem: (a) área de preservação permanente; (b) fauna; (c) 

licenciamento ambiental; (d) mata atlântica; (e) Proconve; (g) Pronar; (h) unidades de 

conservação entre outros. 

 

3.1.2 Trabalhar um projeto com os Tribunais para que a terminologia adotada na 

sistematização da jurisprudência atenda os princípios da clareza e determinação dos 

comandos legais 
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 Na pesquisa jurisprudencial realizada constatou-se a dificuldade em localizar os temas 

buscados. Não há sistematicidade no lançamento na jurisprudência, o que atenta contra os 

princípios da clareza e determinação dos comandos legais. Propõe-se trabalhar um projeto 

com os Tribunais para adotarem uma terminologia, forma de sistematização e unificação do 

método de armazenamento das decisões em matéria ambiental. 

 

3.1.3 Código de procedimento administrativo para o licenciamento ambiental 

 Como é fato, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos mais importantes 

dentro da política de proteção ao meio ambiente. Um dos principais problemas constatados, ao 

longo da pesquisa, diz respeito à inexistência de regras uniformes no que se refere ao 

procedimento para a obtenção do licenciamento ambiental. O emaranhado de resoluções 

dispondo de sobre o licenciamento ambiental, de forma assistemática e disforme, tem o 

condão de provocar, a um só tempo, inúmeros problemas relativos ao exercício de tais 

competências pelos órgãos administrativos e, igualmente, dificuldades enormes aos 

empreendedores. Nesse quadro, afigura-se imprescindível a adoção de uniformidade no que 

diz respeito a esse importante procedimento administrativo, tendo em vista, sobretudo, os 

interesses que se prende tutelar. 

 Ademais, há que se solucionar a questão relativa à natureza jurídica das licenças 

ambientais, matéria que deve ser objeto de lei em sentido formal. Questões atinentes ao 

controle da morosidade na análise de empreendimentos potencialmente poluidores, 

igualmente, devem integrar o corpo de lei específica disciplinando a matéria.  

 

3.1.4 Acompanhar os projetos de lei em tramitação que afetam diretamente as 

Resoluções ora comentadas 

 Uma importante providência diz respeito ao permanente acompanhamento dos 

projetos de lei em tramitação, pois eles são vetores indispensáveis para emoldurar a inovação 

em um microssistema normativo. 
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3.2 Sugestões para Continuidade da Pesquisa 

 Sugere-se para a continuidade da presente investigação a elaboração de um pré-projeto 

de codificação das normas ambientais. Neste sentido, não se estaria divorciado das 

experiências já existentes no direito comparado. Tal trabalho demandaria enorme esforço, mas 

afinal compensaria como elemento de importante de informação para a alavancagem de um 

procedimento legislativo concretizador da codificação.  

 A primeira questão a ser enfrentada seria sobre o tema da desregulação ou codificação. 

Esta é uma demanda recorrente em todas as latitudes planetárias. De um lado aqueles que 

defendem um cabal afastamento do Estado daquelas atividades que podem ser melhor 

desempenhadas pela iniciativa privada, e neste sentido advogam que atores sociais 

interessados podem, de forma mais eficiente, regular sua intervenção no meio ambiente; de 

outro, os mais reflexivos, entre eles os movimentos socioambientalistas que entendem 

imprescindível a atuação do Estado na regulação ambiental, especialmente com a prestação de 

obrigações que cooperem decisivamente com a qualidade de vida no planeta.  

 Nos últimos anos tem-se notado um movimento pró-codificação das normas 

ambientais. Na realidade o que se tem buscado é dotar de sistematicidade o complexo 

emaranhado de normas ambientais, dispersas em diferentes segmentos da Administração, 

tornando a gestão ambiental mais eficiente e dotando as relações jurídicas que se estabelecem 

sob a incidência desses complexos normativos mais seguros e permanentes. Aqueles que não 

acompanham esses movimentos argumentam no sentido de que toda codificação engessa ou 

cristaliza as relações sócio-jurídicas pela acelerada desatualização que a sempre presente 

inovação tecnológica produz com a aquisição de novos saberes, novas práticas e usos. Em 

parte assiste-lhes razão. Contudo, quando se fala em codificação não mais se está a referir a 

um conjunto de regras enclausuradas em tipos rígidos e previamente pensados sobre as 

situações fáticas. Hoje a ciência normativa já conhece os tipos abertos, os conceitos 

indeterminados, a heurística jurídica, ou a capacidade do sistema jurídico de gerar, de modo 

imediato, inovações positivas para o atendimento das suas necessidades. 

 Quando se postula um Código, na contemporânea Ciência do Direito, na verdade se 

pensa a um sistema de normas gerais e, em especial, de um sistema que identifique 
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nitidamente competências, normas de organização (relativas à Administração ambiental, 

estrutura e funções), normas reguladoras de técnicas de proteção (EIA/RIMA, controles de 

contaminações, poluentes, planificação industrial, exigências de mercado: ecoetiquetas, selos 

de qualidade, hipóteses de fato para taxas e impostos, etc.), normas de intervenção ambiental 

(recursos naturais, solo, ambientes especialmente protegidos, flora, fauna, etc.), ademais de 

diretrizes para regulação preservacionista, etc.  

 As experiências internacionais de codificação são já bem conhecidas, releva destacar a 

primeira delas, isto é, a experiência pioneira no mundo de um Código Ambiental, que se deu 

na Colômbia, pelo Decreto 2811 de 18 de dezembro de 1974 (em vigor a partir de 

27/01/1975), intitulado de “Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente”, tendo sofrido diversas alterações, a última delas em 2006. 

Este Código consta de 340 artigos e tem como fundamento nuclear alcançar a preservação, 

restauração e conservação do ambiente mediante uma regulação da conduta humana 

individual e coletiva e das atividades econômicas e da Administração de modo prudente e 

equitativo.  

 Outra experiência muito interessante foi a da França, gestada por movimentos 

ambientalistas nos idos de 1976 (dois anos após a experiência colombiana de 1974), e que 

veio a ser implantada em 1990, e concretizada na parte legislativa em 2000. Trata-se do “Code 

de l‟Environnement” francês, com seus 1150 artigos. Em 2005 foram publicados quatro dos 

seus sete livros da parte regulamentar, os livros II e V e VI foram publicados em 2007. 

 Na Alemanha, o primeiro estudo para a codificação é de 1977, com 775 artigos, com o 

objetivo de simplificar muito as agudas questões ambientais. Contudo o procedimento de 

criação do projeto foi bastante complicado. Necessita-se, para entendê-lo, retornar ao ano de 

1988 quando uma comissão de distinguidos juristas e professores (Kloepfer, Rehbinder, e 

Schmidt-Aβmann) foi encarregada do estudo de uma lei ambiental geral, o resultado do 

trabalho do Professorenentwurf (UGB-ProfE) foi apresentado em 1990.  Contudo, o quadro 

político na república tedesca veio por sofrer sensíveis modificações. Assim, com a formação 

de uma coalizão cristã (Kohl/Genscher) em 1994, os liberais acabaram sendo convencidos da 

necessidade de um sistema normativo geral para as questões ambientais, e um renovado 

estudo foi então encomendado – sendo na época Angela Merkel, ministra do Bundes-
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ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, a uma comissão de notáveis 

juristas, os Professores Kloepfer, Kunig, Papier, Peine, Rehbinder, Salzwedel e Schmidt-

Aßmann que concluíram a tarefa que foi afinal aprovada pela Deutsche Juristentag em 1992. 

Todavia, com a formação da coligação Kohl/Genscher em 1994 um novo esboço foi 

apresentado em 1997 pela comissão encarregada (UGB-KomE), consistindo de uma parte 

geral e uma parte especial. Em 1998, com o primeiro governo “vermelho-verde” (a coligação 

Schröder/Fischer), o projeto de código foi admitido seguindo-se os estudos, sendo em 1999 

definida a parte geral, confirmada em 2002. A coligação Merkel/Müntefering tem a firme 

disposição da criação do Código Ambiental (Umweltgesetzbuch), principalmente depois da 

reforma do sistema federativo de 2006.  Todavia, embora os significativos avanços, em função 

de um veto pronunciado pelo Estado da Baviera, o processo de codificação na Alemanha está 

novamente bloqueado, avançando em termos de reformas parciais, embora a provável 

retomada da discussão em torno de uma codificação mais abrangente no futuro.  

 Inspirados pelos estudos de codificação desenvolvidos na Alemanha, a Suíça 

implementou o seu código em 1988, depois da Lei de Proteção Ambiental de 1983, sendo 

especialmente aditado em 2007, e a Suécia começou seus estudos em 1990. A Itália editou o 

seu Codice dell'ambiente em 2006, com 318 artigos. Trata-se de um sistema de normas gerais 

que inclui as diretrizes comunitárias ainda não incorporadas na legislação italiana e objeto de 

delegação em campos homogêneos da matéria ambiental. 

 Considerando a bem sucedida experiência internacional, a pesquisa conclui pela 

urgente criação de um microssistema, com feição de codificação, pelo menos no que diz 

respeito a normas gerais ambientais. 

                                                 

4. NOTAS 
1
 No ano de 2008 foram aprovadas 9 (nove) resoluções (de nº 396 a n.º 404) e até agosto do 

ano de 2009 foram aprovadas mais 9 (nove) resoluções (de n.º 405 a n.º 413). 
2
 Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/port/CONAMA/processos/61AA3835/LivroCONAMA.pdf 
3
 Neste sentido, Robert Alexy enfatiza que na dimensão subjetiva, os direitos fundamentais 

não se reduzem a direitos subjetivos públicos (idéia esta atrelada aos direitos de defesa do 

indivíduo contra os poderes públicos) e sustenta que os direitos fundamentais consubstanciam  

um “sistema de posições jurídicas fundamentais”, que, no seu conjunto, formam o direito 

fundamental como um todo, que comporta três posições básicas, quais sejam, os “direitos a 

algo” (direitos a ações negativas e a ações positivas), as liberdades e as competências 

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/LivroConama.pdf
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(ALEXY, 1997, p. 186, 189, 194, 210, 227 e 245. CANOTILHO, 2004, p. 1255 e ss . 

SARLET, 2009, p. 153 e ss.) 
4
 Observe-se que José Carlos Vieira de Andrade referindo-se a “mais-valia” jurídica, que 

denomina “dimensão objetiva em sentido funcional”, destaca a importância da atuação 

poderes públicos no processo de efetivação dos direitos fundamentais, e aduz, dentre outros 

aspectos, “o dever estadual de proteção” e os direitos fundamentais de cunho organizacional e 

procedimental (ANDRADE, 2001, p. 138, 141, 143, 145). 
5
 Sobre a proibição de proteção insuficiente ou, como preferem outros, proibição de proteção 

deficitária, v., SARLET (2009, p. 396-400), assim como STRECK (2004, p. 243 e ss.) e 

FELDENS (2008, p. 73 e ss.) 
6
 Sobre o federalismo cooperativo ver: BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal 

Brasileiro. Estado e Constituição -3 . Porto Alegre:Livraria do Advogado, 2004; KRELL, 

Andreas J. Leis de Normas gerais, Regulamentação do Poder Executivo e Cooperação 

Intergovernamental em Tempos de Reforma Federativa. Belo Horizonte: Forum, 2008 
7
 Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 

dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA (...).  
8
 Chefe do Executivo entenda-se Presidente da República, Governadores e Prefeitos, pois em 

face do princípio da simetria, a dicção do art. 84 do texto constitucional é estendida aos 

demais. 
9
 O artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal assim estabelece: 

Compete privativamente ao Presidente da República:  

... 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos 

para sua fiel execução. 
10

 Artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal. 
11

 O artigo 5
o
, inciso II da Constituição Federal estabelece que ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
12

 Importante destacar que várias Resoluções do CONAMA tinham previsão de  penalidades 

imputadas a partir de definição nas respectivas Resoluções. Com o advento da Lei dos Crimes 

Ambientais, Lei Federal n.º. 9.605/98, que contém um capítulo que regula as infrações 

administrativas, a dicção nas Resoluções a partir da lei contempla a aplicação das sanções dela 

decorrentes. Assim, as penalidades previstas somente em Resoluções  não se sustentam  no 

sistema vigente, sendo inconstitucionais. Já  a previsão de aplicação das sanções previstas na 

Lei Federal n.º 9.605/98 é compatível com o sistema vigente. 
13

 Como por exemplo, o regulamento dos medicamentos, as condições de segurança dos 

veículos, as normas de prevenção contra incêndios. 
14

 BANDEIRA DE MELLO ao tratar do tema refere que: [...] tudo quanto se disse a respeito 

do regulamento e de seus limites aplica-se, ainda com maior razão, a instruções, portarias, 

resoluções, regimentos ou quaisquer outros atos gerais do Executivo. É que, na pirâmide 

jurídica, alojam-se em nível inferior ao próprio regulamento. Enquanto este é ato do Chefe do 

Poder Executivo, os demais assistem a autoridades de escalão mais baixo e, de conseguinte, 

investidas em poderes menores. Tratando-se de atos subalternos e expedidos, portanto, por 

autoridades subalternas, por via deles o Executivo não pode exprimir poderes mais dilatados 

que os suscetíveis de expedição mediante regulamento. Assim, toda a dependência e 
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subordinação do regulamento à lei, bem como os limites em que se há de conter, manifestam-

se revigoradamente no caso de instruções, portarias, resoluções regimentos ou normas 

quejandas. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 16ed. 

São Paulo: Malheiros, 2003.p.337.   
15

 Art. 14, § 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e 

dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos 

causados ao meio ambiente. 
16

 Art. 225, § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 

na forma da lei. § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
17

 SORMANI, Alexandre. Juiz Federal. Processo n.º 2002.61.11.001467-2. Ação Civil 

Pública. Marília. São Paulo. 
18

 Sobre a matéria ver MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: Direito e 

Dever Fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. GAVIÃO FILHO, Anízio. 

Pires. Direito Fundamental ao ambiente. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
19

 Cumpre ressaltar, a título de informação, que posteriormente, o Supremo Tribunal Federal 

se manifestou acerca do tema na ADPF n.º 101. 
20

 Como exemplo de elementos que venham a moldar elementos normativos de tipos penais 

em aberto podemos dessacar a moléstia grave, a mulher honesta e em matéria ambiental as 

questões que envolvam relevante interesse ambiental ou mesmo regeneração natural. 
21

 BRASIL, TRF 1, ACR - APELAÇÃO CRIMINAL – 200134000265223.  
22

 Lei Federal 6.938/81, Art. 10. Este artigo estabelece que o licenciamento será efetuado pelo 

órgão estadual do meio ambiente e em caráter supletivo pelo Ibama. O § 4º do mesmo artigo 

estabelece que compete ao Ibama licenciar as atividades e obras com significativo impacto 

ambiental de âmbito nacional ou regional. Assim, na Lei Federal não há alusão aos 

Municípios serem licenciadores. 
23

 Art. 18  e 1º da Constituição Federal 
24

 O sistema constitucional é utilizado como sinônimo de fonte de validade do restante, 

consoante preconiza o sistema de fontes (estudo do fundamento de validade e da hierarquia 

entre as fontes de direito). Para aprofundar ver J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional,. 

Coimbra: Almedina, 1995. 
25

 Art. 30 da Constituição Federal. Constam oito competências municipais, sendo que citamos 

apenas as diretamente relacionadas como tema ambiental. 
26

 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.” 

$ 1. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana.  

§ 2. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas pelo Plano Diretor (...) 
27

 Art. 23, inc. VI 
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28

 O SINIMA – Sistema de Informações que está sendo desenvolvido pelo Ministério do Meio 

Ambiente será uma importante ferramenta para esta integração. 
29

 Ressalvada a hipótese, ainda que remota, do instituto da delegação legislativa, que 

atualmente não encontra guarida no sistema constitucional. 
30

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Brasília, 2007. Disponível em: 

<http://www.stf.gov.br/portal/ 

jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. Acesso em: 8 out. 2007 
31

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Brasília, 2007. Disponível em: 

<http://www.stf.gov.br/portal/ 

jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. Acesso em: 8 out. 2007. 
32

 Segundo informações de site http://www.stf.gov.br/portal/cms/listarNoticiaSTF.asp. 
33

 Secretaria Especial do Meio Ambiente, vinculada ao Ministério do Interior, extinta pela Lei 

7.735/89 que criou o IBAMA 
34

 Art. 2º. Inc. VI 
35

 O Decreto Legislativo   está previsto no art. 59, inc. VI da Constituição Federal. Nos termos 

do que dispõe o art. 84, VIII os Tratados são firmados pelo Presidente da República. Ato 

contínuo são submetidos ao Congresso Nacional para, nos termos do  49,I, manifestar-se 

definitivamente sobre a aceitação destes pelo Brasil. O Decreto Legislativo tem força de lei 

em sentido formal. 
36

 Lei Federal 6.938/81, Art. 10. Este artigo estabelece que o licenciamento será efetuado pelo 

órgão estadual do meio ambiente e em caráter supletivo pelo Ibama. O § 4º do mesmo artigo 

estabelece que compete ao Ibama licenciar as atividades e obras com significativo impacto 

ambiental de âmbito nacional ou regional. Assim, na Lei Federal não há alusão aos 

Municípios serem licenciadores. 
37

 Art. 18  e 1º da Constituição Federal 
38

 O sistema constitucional é utilizado como sinônimo de fonte de validade do restante, 

consoante preconiza o sistema de fontes (estudo do fundamento de validade e da hierarquia 

entre as fontes de direito). Para aprofundar ver J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional,. 

Coimbra: Almedina, 1995. 
39

 Art. 30 da Constituição Federal. Constam oito competências municipais, sendo que citamos 

apenas as diretamente relacionadas como tema ambiental. 
40

 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.” 

$ 1. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana.  

§ 2. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas pelo Plano Diretor (...) 
41

 Art. 23, inc. VI 
42

 O SINIMA – Sistema de Informações que está sendo desenvolvido pelo Ministério do Meio 

Ambiente será uma importante ferramenta para esta integração. 
43

 Ressalvada a hipótese, ainda que remota, do instituto da delegação legislativa, que 

atualmente não encontra guarida no sistema constitucional. 
44

 Importante destacar que muitos empreendimentos já foram paralisados ou se submeteram a 

processos infindáveis, em decorrência desta indefinição. 
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 Prestes, Vanêsca Buzelato. Parecer PGM N. Processo Administrativo Nº 02.301254.00.9, 

Interessado: Paulo Fevers/ Federação de Vela do Rio Grande do Sul. Assunto: Área de 

Preservação Permanente no Meio Urbano – Aplicação da Resolução CONAMA Nº 303/02, 

assim ementado:  

Interpretação do art. 2º do Código Florestal. Área de Preservação Permanente (APP) no Meio 

Urbano. Resoluções Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Função 

regulamentar. Constitucionalidade e legalidade da Resolução CONAMA Nº 303/02. 

Aplicabilidade no âmbito municipal. Introdução, para fins ambientais, do conceito de área 

urbana consolidada. Necessidade de observância deste conceito pelos integrantes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Municípios integram o Sisnama, por força do art. 6º 

da Lei Federal Nº 6938/81. Princípio da Segurança Jurídica. Recomendação para incluir os 

30m nas DMs (declarações municipais) solicitadas a partir da entrada em vigor da Resolução, 

não incidindo no casos com DM já expedida, EVU apresentado ou etapa de aprovação de 

projeto . 
46

 Chefe do Executivo entenda-se Presidente da República, Governadores e Prefeitos, pois em 

face do princípio da simetria, a dicção do art. 84 do texto constitucional é estendida aos 

demais. 
47

 Art. 84, inc. IV da Constituição Federal assim estabelece:“Compete privativamente ao 

Presidente da República: ... 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos 

para sua fiel execução (grifamos) 
48

 Art. 81 da Emenda Constitucional Nº 01 de 1969, inc. II assim estabelecia: 

   “Compete privativamente ao Presidente da República: 

     III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua 

fiel execução. 
49

 Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei 
50

 Diógenes Gasparini, que sob a égide da Constituição anterior admitia regulamentos 

autônomos, na Constituição atual não mais admite face da leitura combinada do art. 5º II, com 

os arts. 48 e 84, IV - Direito Administrativo, Saraiva, 3ª edição, ver. E ampliada, 1993, p. 112 
51

 Regulamento e Princípio da Legalidade, RDP 96 
52

 A primeira e a segunda são consensos. A terceira é apontada por Clèmerson Clève 
53

 Para aprofundar ver Celso Antônio Bandeira de Mello, artigo citado em nota anterior 
54

 Art. 2º - “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 : (redação dada  pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

(redação dada  pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) 

metros de largura; (redação dada  pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

3 - de 100 (cem) metros para os cursos dágua que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) 

metros de largura; (redação dada  pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros     de largura; (Número acrescentado pela Lei Nº 7.511, de 7.7.1986 e 

alterado pela Lei 7.803 de 18.7.1989) 
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5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos metros); (Número acrescentado pela Lei Nº 7.511, de 7.7.1986 e alterado pela Lei 

7.803 de 18.7.1989) 

b)  ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios dágua naturais ou artificiais. 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos dágua”, qualquer que seja a 

sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; (redação dada  

pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

d)  no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e)  nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha 

de maior declive; 

f)  nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

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; 

h)  em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja sua vegetação. 

Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas no 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. (redação dada  pela 

Lei nº 7.803 de 18.7.1989)  (grifei) 
55

 A Revista de Direito Ambiental Nº 02, Ano 1, abril-junho de 1996, Ed. RT, publicou dois 

artigos de promotores paulistas, sendo o primeiro defendendo a aplicação do Código Florestal 

na íntegra ao meio urbano (Vegetação Permanente e Área Urbana – uma interpretação do 

parágrafo único do art. 2º do Código Florestal – Ronald Victor Romero Magri e Ana Lúcia 

Moreira Borges) e outro interpretando o parágrafo único do art. 2º como uma possibilidade 

dos municípios legislarem sobre o tema, à luz das competências constitucionais (Vegetação de 

Preservação Permanente e Meio Urbano – Daniel Roberto Fink e Marcio Silva Pereira) 
56

 No nosso entendimento a inclusão deste parágrafo único somente causou problemas. Isto 

porque não tem sentido a interpretação que atribui aos municípios apenas a possibilidade de 

ser mais rigoroso. Primeiro porque quem atribui competência é a Constituição Federal. 

Portanto, trata-se de ser ou não ser interesse local. Se é motivadamente cabe estabelecer 

parâmetros distintos. Se não é interesse local desnecessária e inócua a disposição legal. De 

outro lado, é regra de hermenêutica que o parágrafo precisa ser lido em consonância com o 

caput, isto é, precisa se referir ao conteúdo deste, porém pode excepcioná-lo. Neste sentido,  a 

alusão aos planos diretores poderia se constituir nesta exceção. 
57

 Para aprofundar o tema ver MAGALHÃES, Juraci Perez, Comentários do Código Florestal, 

Doutrina e Jurisprudência, 2ª ed. São Paulo: Editora Juarez Oliveira, 2001 
58

 Esta Medida provisória permanece em vigor por força da Emenda Constitucional Nº 32, de 

11/09/2001, que em seu art. 2º assim dispôs: 

“As Medidas Provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam 

em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação 

definitiva do Congresso Nacional”. 
59

 Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, art. 4º, inc. III 
60

 Lei Federal Nº 6938/81. Art. 6º. “Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as Fundações instituídas pelo Poder 

Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
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61

 Art. 3º, inc. III, letra a da Resolução CONAMA 303 de 20 de março de 2002. 
62

 Sentença proferida em Mandado de Segurança, autos nº 1.235/02, da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Ubatuba, Estado de São Paulo. 
63

 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, Lei Municipal N. 434/99, art. 16, 

inc. I 
64

 Arts. 2º e 3º da Resolução CONAMA N. 303/02 
65

 Lei Federal N.  11.105/05, regulamentada pelo Decreto N. 5.591/05 
66

 Há jurisprudência colacionada no anexo da presente pesquisa 
67

 Art. 14, Resolução N. 312/02 
68

 4ª Região, Ag. Instrumento N. 200304010369558; Ag. Instrumento 200404010208816, a 

saber: Ementa: Administrativo. Exploração de carcinicultura. Licenciamento. Resolução 

312/02 do CONAMA. É a Resolução No. 312/02, do CONAMA, que determina a forma de 

licenciamento para a exploração da carcinicultura, regulamentando, ainda, a adequação do 

licenciamento ambiental”. 

 5ª. Região. Ag instrumento 75561 
69

  Nos termos do que dispõe o inc. II do art. 1º da Lei Federal No 4771⁄65, “Área de 

Preservação Permanente é a área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou 

não de 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” 
70

 Art. 1º, inc. IV 
71

 Art. 1º, inc. V 
72

 O poder regulamentar no Brasil restringe-se a fiel execução das leis, a teor do que dispõe o 

art. 84 da Constituição Federal.. Isto estabelece a circunscrição do poder regulamentar, sendo 

que não cabe inovar ou ir além da lei, mas ater-se ao cumprimento desta. Todavia, esta 

limitação não impede uma enorme atuação do poder regulamentar inclusive para o 

cumprimento das leis. A atuação está na possibilidade de explicitação técnica sobre o 

conteúdo das leis, no procedimento para o cumprimento destas e na operacionalidade das 

mesmas. A Emenda Constitucional  n. 32⁄2001, introduziu o inc. Vi no art, 84 da CF criando 

outras possibilidades de Decreto adstritas à organização e funcionamento da administração 

pública federal e a extinção de cargos e funções públicas, quando vagos, porém não alterou os 

limites do poder regulamentar, que é infra-legal, ou seja, sem possibilidade de inovar na 

ordem jurídica. 
73

 Para este caso, poderia ser identificado como a categoria utilizada por  Chaim Perelman, 

que refere um “auditório universal”. 
74

 Sobre o tema da proibição de retrocesso v. Ingo Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos 

Fundamentais, 8ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 442-470, bem como, 

priorizando a perspectiva ambiental, Carlos Alberto Molinaro, Direito Ambiental. Proibição 

de Retrocesso, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
75

 Sobre o tema dos deveres de proteção e a correspondente vedação de proteção (tutela) 

insuficiente, v, por todos, Ingo Wolfgang Sarlet, Constituição, Proporcionalidade e Direitos 

Fundamentais. O Direito Penal entre Proibição de Excesso e de Insuficiência, in: Boletim da 

Faculdade de Direito de Coimbra vol. 81, Coimbra, 2005, p. 325-386. 
76

 Art. 59 [...] Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 

alteração e consolidação das leis. 
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