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APRESENTAÇÃO 
 

Ana Carla Pinheiro Freitas 

Gina Marcilio Pompeu 

Luciana Barreira de Vasconcelos Pinheiro apresentou em fevereiro de 2021 

brilhante dissertação junto ao Programa de mestrado e doutorado em Direito 

Constitucional da Universidade de Fortaleza, que ora vem a público, na forma da 

presente obra: A EFETIVAÇÃO DO DIREITO-DEVER DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE À LUZ DA SÚMULA N 613 DO STJ: o princípio da integridade ecológica no 

contexto da governança judicial. Ela contou com a orientação metodológica e 

doutrinária das professoras que subscrevem a apresentação, bem como participou 

ativamente das atividades do grupo de pesquisa REPJAAL, relações econômicas, 

políticas, jurídicas e ambientais na América Latina. 

O texto foi fruto de intenso estudo, escrita e aprofundamento na seara da 

doutrina, legislação e jurisprudência pátrios e internacional no âmbito do Direito 

Ambiental e do Direito Ecológico. O trabalho da Autora apresenta uma harmonia que 

vai desde sua epígrafe - mesmo que esta não seja tão otimista, mas sim verdadeira 

- onde se afirma, segundo Rousseau, que o que se vislumbra é uma bela margem de 

rio, ornada exclusivamente pelas mãos da natureza, para a qual voltamos 

incessantemente os olhos, e, que, com pesar, vemos se afastar cada vez mais... Até 

o ponto em que a autora fecha seu discurso no último tópico, de forma positiva, ao 

afirmar acerca da inaplicabilidade do fato consumado em matéria ambiental e o 

princípio da integridade ecológica: o giro ecocêntrico na governança judicial como 

paradigma de efetivação do direito -dever de proteção ao meio ambiente. 

A Autora cita Hans Jonas no correr de quase todos os capítulos do seu texto, 

toda vez que a perspectiva ética auxilia a perspectiva jurídica. O que se diga de 

passagem, sempre acontece porque é impossível separar a ética do Direito. Hans 

Jonas escreveu, dentre outros, um importante livro, no qual a Autora se guiou e no 

qual todas as pessoas preocupadas com a proteção ao meio ambiente, mais 

precisamente, aquelas preocupadas com uma visão ecocêntrica do direito se fiam. O 

livro é intitulado “Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a geração 

tecnológica.” Apesar de ser um livro da década de 1970, nele o autor aponta 

importantes preocupações com a proteção do meio ambiente para o presente e para 



 
18 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

 

o futuro. Ele fala em solidariedade, que é o que temos de desenvolver entre as 

gerações, ou seja, é o doar ou, melhor dizendo, o preservar, sem querer nada em troca. 

Isso porque a solidariedade é um caminho de mão única, devemos ser solidários com 

a nossa geração e com a geração vindoura sem esperar retorno. Mesmo porque já 

nem existiremos mais quando as futuras gerações aportarem - se elas conseguirem 

habitar o planeta que deixaremos para elas.Também Hans Jonas aponta na obra 

citada, o caminho para que possamos chegar à responsabilização pelo meio 

ambiente. E este é através da “heurística do medo”. É necessário, pois, que sintamos 

medo de que já a nossa geração não possa sobreviver aos ataques ao meio ambiente, 

como bem salienta a Autora, ao afirmar que as lesões ao meio ambiente já ocorrem 

em grandes dimensões nas presentes gerações, tendo inclusive sido responsáveis 

pela pandemia do CORONA VÍRUS, conforme aponta em seu estudo.  

Em seu primeiro capítulo, acima referido, a Autora trata da crise ecológica, 

da sustentabilidade e do estado socioambiental ou ecossocial de direito brasileiro. 

Por crise, a autora entende as ameaças que já atingem a vida e a saúde das presentes 

gerações. Aponta, em seguida, a racionalidade antropocêntrica como raiz da crise 

ecológica, ao realizar uma retrospectiva da relação homem-natureza. Isso porque, 

desde sempre, o homem era tido como centro do universo. Daí poder-se falar, no 

presente contexto,  nos golpes narcísicos sofridos pela humanidade e que apontam 

a falência do antropocentrismo. Dentre os golpes narcísicos se destacam aquele 

empreendido por Copérnico, ao demonstrar que não somos o centro do universo, mas 

somente mais um planeta dentre uma infinidade de outros; o golpe desferido por 

Darwin, no sentido de que o homem não é feito à imagem e semelhança de 

Deus,como sempre acreditou, mas que descende do macaco, ou seja, é um animal 

como outro qualquer; o terceiro, desferido por Freud, ao dizer que o homem não é 

senhor de sua casa, pois seus atos não são regidos pela sua razão , mas sim, em sua 

maior parte, pelo inconsciente. Ousamos dizer que estamos vivenciando mais um 

golpe narcísico, que seria o golpe tecnológico. Aquele citado por Hans Jonas em seu 

Princípio Responsabilidade, só que de uma forma diferente. Jonas se perguntava se 

só porque somos capazes de desenvolver altas tecnologias, devemos utilizá-las, 

mesmo que possam vir a ser auto-destrutivas da vida sobre a terra. A nossa questão, 
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o nosso golpe narcísico é no sentido de que a tecnologia não é suficiente para frear 

o desequilíbrio ecológico, como o homem sempre havia pensado.  

A proposta do desenvolvimento sustentável, como bem desenvolvida pela 

Autora nos Remete ao Relatório Brundtland, O Nosso Futuro Comum, de 1987, 

momento em que se parou para refletir que somente o desenvolvimento econômico, 

sem freios, não levaria a humanidade a nenhum futuro seguro, ou mesmo a nenhum 

presente próximo seguro. Era necessário a construção desses três pilares para 

sustentar a humanidade: o social, o econômico e o ambiental. Esta foi, como bem 

frisou Luciana em seu trabalho, “uma tentativa de conciliar as demandas 

econômicas, sociais e ambientais”. Mas, como bem afirma Gabriel Wedy em texto 

intitulado “Marcos Recentes do Desenvolvimento Sustentável'', tem-se que o ano de 

2015 foi um ano de preocupação mundial com a sustentabilidade. Houveram neste 

ano três momentos que ampliaram e revitalizaram o conceito de sustentabilidade 

que foram: a Encíclica Laudato Sí, do Papa Francisco, defendendo a Ecologia Integral 

e o Desenvolvimento Sustentável; os 17 objetivos e as 169 metas do 

Desenvolvimento Sustentável inseridos no documento Transformando nosso 

Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a 21 Conferência do 

Clima, em Paris, onde as nações fixaram metas mais rígidas para corte das emissões 

de gases do efeito estufa com a responsabilidade de limitar o aumento da 

temperatura global em um patamar bem abaixo de 2 graus centígrados considerando 

a Era Pré-industrial como marco inicial, objetivando garantir o desenvolvimento 

sustentável das presentes e futuras gerações. 

No tópico seguinte, a Autora já fala em Sustentabilidade e não mais em 

desenvolvimento sustentável, mais especificamente “em busca da sustentabilidade: 

a construção de uma nova racionalidade e o giro ecocêntrico”. Como bem afirma 

Sérge Latouche, os termos desenvolvimento e sustentabilidade são paradoxais. Não 

há que se falar em sustentabilidade em conexão ao desenvolvimento. O que o referido 

autor propõe é um “Decrescimento sereno” da economia, como forma de 

sustentabilidade. Mas não é essa a proposta da autora, sua base teórica. O que ela 

propõe, em linhas gerais, com a construção de uma nova racionalidade e com o giro 

ecocêntrico é que o antropocentrismo saia do centro do pensamento e das decisões 

voltadas às questões ambientais e no lugar dele entre a nossa casa, que saiamos do 
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antropocentrismo para o ecocentrismo. Não confundindo com o biocentrismo, que 

também é individualista e prevê somente os aspectos bióticos. O ecocentrismo prevê 

os aspectos bióticos e abióticos.  

A Autora aponta que a grave crise que vivemos nos conduz a uma nova era 

geológica, a era do antropoceno e que deixamos a era do holoceno, era em que as 

sociedades humanas se desenvolveram para trás. Esse tema enseja grande 

discussão, porque mesmo que a autora aponte o ano de 2016 como aquele em que 

se inicia a era do antropoceno, esse entendimento infelizmente ainda não é pacífico. 

“Antropo” significa homem e “ceno” significa “era”, essa era do homem surge não de 

uma perspectiva positiva, mas sim em decorrência das incursões negativas do 

homem sobre o planeta terra, levando ao aumento da temperatura, derretimento das 

calotas polares, aumento do lixo e da camada de ozônio, enfim, de seu movimento 

predatório em sua própria casa, gaia. 

Aponta a Autora que desde a década de 70, quando ocorreu a Convenção de 

Estocolmo (1972) cientistas nos alertam para as consequências da degradação 

ambiental do meio ambiente e da impossibilidade de que ele absorva os resíduos 

tóxicos que ele mesmo produziu, através de seus processos tecnológicos que podem 

vir a representar ameaça de extinção em massa da vida no planeta. Veja-se que da 

data marcada pela autora até os dias de hoje já se passaram quase 50 anos. Também 

quase 50 anos de Direito Ambiental, daí a necessidade do movimento no sentido do 

sentido do Direito Ecológico ou da Ecologização do Direito , como defende nossa 

Autora.  

A Autora bem identifica como fonte do problema ambiental a racionalidade 

antropocentrista que teria sido gerada na modernidade com base no pensamento 

cartesiano, que separa o homem da natureza e defende a separação e superioridade 

do homem frente à natureza. Esse modo de pensar inspirou toda a vida econômica 

desde então, inclusive a grande Revolução Industrial  e o desenvolvimento técnico-

científico. Se o homem pode tudo, pode também subjugar a natureza  e pensar nela 

apenas como um insumo. 

O modelo de desenvolvimento sustentável, por mais que se tenham 

passado muitos anos, desde 1987 e apesar das inovações acima apontadas, trazidas 

pelo Prof. Gabriel Wedy, ainda apresenta uma matriz filiada a uma à racionalidade 
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econômica. A vértice do econômico parece ser mais longa do que as outras duas, a 

social e a ambiental. Por essa razão não se mostra capaz  de impedir o avanço da 

degradação e a acomodação do mercado às adversidades ambientais. Como bem 

afirma Luciana Barreira, a  superação da complexa crise ecológica exigiria uma 

matriz ética e um redirecionamento da racionalidade humana. Exigiria uma 

sustentabilidade nos moldes socioambiental que dependeria da constituição de uma 

sólida consciência social em relação ao direito a um ambiente saudável e produtivo; 

do reconhecimento universal quanto ao valor da biodiversidade, da heterogeneidade 

cultural e do pluralismo político; do respeito a uma ética inter e intrageracional; da 

inclusão social; da descentralização econômica; da gestão participativa; da 

incorporação de uma dialética que aproxime o particular do universal e o local do 

global. 

Nesse sentido, foi  importante a percepção acerca da necessidade de 

reinserção do homem como parte da natureza que conduziu a comunidade 

internacional representada pela ONU a propor acordos pautados na ética ecocêntrica 

ao reconhecer o valor intrínseco dos animais não humanos e da natureza. Noutro giro 

desponta os Direitos da Natureza na Constituição de países latinoamericanos como 

o Equador (2008) e a Bolívia (2009) como forma de emancipação da cosmovisão dos 

povos tradicionais andinos acerca da relação de harmonia e plenitude entre o ser 

humano e a Mãe Terra ( Pachamama) 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 insere-se na órbita da progressiva 

constitucionalização da garantia de proteção ambiental, ao reconhecer, em seu art. 

225, caput, a vida digna segura e saudável para as presentes e futuras gerações. A 

tutela do meio ambiente destina-se ao cumprimento do dever de solidariedade 

intergeracional, elencado como objetivo da República Federativa do Brasil, no art. 3, I 

da CF de 1988. 

Neste cenário avulta em importância a atuação das instituições públicas 

voltadas à tutela dos direitos socioambientais que dispõem de legitimidade para a 

adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para a resolução de tais conflitos como 

é o caso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos integrantes do 

Sistema Nacional do meio Ambiente (SISNAMA). Para a efetividade do trabalho das 

referidas instituições imprescindível se torna o respaldo do poder Judiciário.  
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Importante notar, com a autora que ao enfrentar conflito entre a 

preservação do equilíbrio ambiental e o direito de propriedade (ou posse) o Superior 

Tribunal de Justiça - STJ tem feito prevalecer a proteção do ambiente ao limitar o 

exercício do direito de propriedade no intuito de conformá-lo à sua função 

socioambiental. No entanto, juízes e tribunais invocam o argumento do fato 

consumado para permitir a perpetuação de danos causados em áreas 

ambientalmente protegidas, o que caracteriza ativismo judicial relutante em dar 

concretude à tutela constitucional do meio ambiente ao ceder aos interesse da 

exploração econômica da propriedade. 

A atuação jurisdicional tendente a justificar a consolidação da degradação 

ambiental com fulcro na teoria do fato consumado traduz-se, entretanto em arbítrio 

judicial e não discricionariedade, pois privilegia valores que não condizem com o 

Estado Socioambiental de Direito estruturado na Constituição. Diante disso, o STJ, 

em maio de 2018 editou a Súmula n. 613, segundo a qual “não se admite a teoria do 

fato consumado em tema de Direito Ambiental”.  

O STJ lançou mão da Súmula n 613 de 2018 para exercer o necessário 

controle da discricionariedade (e arbitrariedade) judicial situada na contramão dos 

ditames do Estado Ecossocial e garantir a força normativa dos ditames 

constitucionais, o que se faz possível a partir da ampla eficácia vinculante conferida 

a tal instrumento pelo sistema de precedentes estabelecido no Código de Processo 

Civil, de 2015. 

A manutenção do aparato judicial receptivo à política dos fatos 

consumados opõe-se ao princípio da prevenção, na medida em que incentiva a 

prática de atos lesivos ao meio ambiente, pois os aceita e os estabiliza. Ao contrapor-

se a isso, a Súmula n.613 do STJ, além de exercer o necessário controle do ativismo 

judicial contrário a proteção do meio ambiente remove a máscara da licitude que 

revestia o fato consumado ; evidencia seu caráter de não direito e retira-lhe qualquer 

resquício de amparo jurídico, seja na Constituição, na lei ou na jurisprudência.  

A construção da diretriz consubstanciada na Súmula n 613 de 2018 situa-

se no contexto de importante governança judicial ecológica exercida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, o qual tem demonstrado pioneirismo e compromisso na 

concretização do direito-dever de proteção ao meio ambiente. O conteúdo deste 
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enunciado sumular possui conexão com outros entendimentos jurisprudenciais do 

mesmo Tribunal, que se reforçam reciprocamente, de maneira a formar uma teia de 

paradigmas aptos a guiar os julgamentos dos conflitos que concernem ao meio 

ambiente. Dentre tais posicionamentos se destacam o reconhecimento da natureza 

propter rem da obrigação de recuperar Áreas de Preservação Permanente e reservas 

legais indevidamente degradadas; a responsabilidade civil objetiva por danos 

ambientais com a correlata adoção da teoria do Risco Integral; a cumulatividade das 

obrigações de fazer , de não fazer e de indenizar na reparação reparação integral do 

meio ambiente; a inversão do ônus probatório , com esteio nos princípios da 

precaução e do in dubio pro natura e a inexistência de direito adquirido a poluir ou 

degradar o meio ambiente sem haver permissão ao proprietário ou posseiro para 

continuidade de práticas vedadas pelo legislador. 

Cumpre ressaltar, segundo a Autora, a importante diferença entre o instituto 

do direito adquirido e a teoria do fato consumado, que não se confundem pois tratam 

de institutos e situações diferentes, sendo que o traço distintivo consiste na ilicitude 

que permeia o fato consumado. Este recebe consentimento para se perpetuar em 

virtude do decurso de lapso temporal, enquanto o direito adquirido não deriva de atos 

ilícitos, mas somente de situações configuradas em conformidade com a legislação 

vigente. Essa diferenciação gera importantes consequências jurídicas, fruto do 

trabalho a ser desvendado pelo leitor no correr de sua leitura por essa obra de grande 

magnitude. 

A pesquisa jurisprudencial realizada nos repositórios eletrônicos do 

Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões 

identificou a menção à Súmula n.613 em 60 acórdãos, desde sua edição até 

dezembro de 2020. Os resultados confirmaram as expectativas de que o enunciado 

sumular agregaria notável contribuição à governança judicial ecológica ao consolidar 

a intolerância a degradações ambientais ilícitas e direcionar a atuação judicial para 

recomposição dos danos e restauração dos ecossistemas.  

A Autora aponta, ainda, o reconhecimento dos Direitos da Natureza como 

consectário do princípio da integridade ecológica, que se revela como importante 

ferramenta jurídica no desafio de concretização do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, que passa a ter como titular as presentes e futuras gerações, além do 
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não humano, seja biótico ou abiótico. Essa ampliação da garantia constitucional de 

nenhum modo reduz a proteção aos direitos humanos, antes concorre para a 

promoção dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à existência de seres como 

rios, pássaros, árvores, dentre outros. 

Por fim, mas não menos importante, cumpre lembrar que Luciana Barreira 

de Vasconcelos Pinheiro foi minha orientanda na primeira fase do mestrado, a que se 

seguiu uma segunda fase sob orientação da Professora Gina Marcílio Pompeu. Ela é 

membro do grupo Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas e Ambientais na 

América Latina (REPJAL), cadastrado no CNPq do qual sou membro e do qual a Profa. 

Gina Pompeu é líder e no qual Luciana contribuiu com preciosas intervenções, 

trabalhos e apresentações. 

Aconselha-se a leitura atenta da obra que gerará com certeza um rico 

aprendizado pela clareza e didática com que a autora expressa suas ricas ideias 

acerca desse tema tão polêmico e controverso, mas que ela consegue expor com 

magnitude e intimidade de quem realmente entende da temática e tem plena 

capacidade de compartilhá-la com os interessados na defesa dos direitos da 

natureza, na vertente ecocêntrica. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Com o advento da Revolução Industrial (séculos XVIII a XIX), o mundo 

passou a vivenciar um processo de uso crescente de recursos naturais e de 

deterioração das condições ambientais. O Estado Liberal, modelo predominante 

naquele momento histórico, pautava-se na busca por um crescimento econômico 

desprendido de quaisquer preocupações, senão a da expansão de mercado e do 

lucro. 

A formação da classe operaria e o agravamento de questões como a 

desigualdade social e a exploração do trabalho humano pelo capital deram ensejo 

à transição do Estado Liberal para o Estado Social. Este último adotou modelo 

intervencionista e regulador, instituindo direitos voltados à tentativa de garantir 

efetividade de direitos sociais. O Estado Social não conseguiu, porém, resolver os 

graves problemas relacionados à fome, desigualdade, déficit habitacional, falta de 

acesso da população à educação, saúde, saneamento básico e água potável.  

A essas problemáticas somaram-se os desafios desencadeados pela crise 

ecológica decorrente da produção de bens de consumo em massa e degradação 

desenfreada do ambiente, ao gerar riscos nucleares; resíduos químicos e 

atômicos; aquecimento global; poluição do ar, solo e água, notadamente por 

plástico, microplástico e agrotóxicos; desmatamento e queimada das florestas; 

extinção de espécies, etc. 

A partir da década de 1970, cujo marco reside na Conferência de Estocolmo 

(1972), iniciou-se um processo de mudança nos valores da sociedade globalizada, 

que passou a se preocupar com as consequências do desequilíbrio ambiental, a 

proteção da saúde e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa evolução 

levou ao surgimento do Estado Socioambiental, o qual, por sua vez, propõe a 

promoção e a proteção compartilhadas e integradas dos direitos individuais, 

sociais e ambientais com vistas ao alcance do desenvolvimento sustentável. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) adotou esse modelo ao 

incorporar, em seu texto, direitos individuais, sociais, econômicos, ecológicos e 

culturais, devendo sua progressiva implementação ocorrer de maneira conciliada. 

Significa dizer que as liberdades individuais encontram limites no direito ao meio 
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ambiente ecologicamente equilibrado, de modo que o direito de propriedade está 

condicionado ao cumprimento de sua função socioambiental (ou ecossocial). 

O constituinte fez, portanto, clara opção pelo modelo de desenvolvimento 

sustentável, ao rechaçar a concepção de meio ambiente como mera ferramenta 

destinada ao proveito econômico e à geração de riquezas. Com efeito, em seu art. 

170, VI, a CF/88 elenca a defesa do meio ambiente como um dos princípios da 

ordem econômica. A mesma diretriz é seguida pelo art. 186, ao incluir a utilização 

adequada dos recursos naturais e a preservação ambiental como requisitos ao 

cumprimento da função social da propriedade, o que leva à noção atual de função 

socioambiental (ou ecossocial) do referido instituto. 

Na sequência, o artigo 225, caput, proclama o direito de todos ao meio 

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

sadia qualidade de vida, assim como impõe ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eis o 

alicerce do direito-dever de proteção ambiental, qualificado como fundamental e 

indisponível. Essa indisponibilidade é reforçada pela determinação no sentido de 

que a preservação do meio ambiente seja feita no interesse não só das presentes, 

mas também das futuras gerações (intergeracional). 

O §1º, incisos I e VII, do mesmo dispositivo, determina a adoção de ações 

conjugadas de todas as esferas do Poder Público (União, Estados e Municípios) 

destinadas à preservação da fauna, da flora e dos processos ecológicos que se 

encontram em boas condições originais, bem como à recuperação dos que foram 

degradados. Nessa previsão constitucional, encontra assento o princípio da 

integridade ecológica, o qual objetiva proteger as condições naturais propícias à 

saúde e à vida dos seres humanos e não humanos, o que imprime no texto 

constitucional nítidos valores ecocêntricos.  

Entrementes, não são raros os conflitos jurídicos enfrentados pelos 

tribunais brasileiros em que o direito de propriedade é invocado como argumento 

para afastar o cumprimento de normas de proteção ao meio ambiente e, 

notadamente, as obrigações de promover a recuperação de danos ambientais já 

perpetrados em espaços territoriais especialmente protegidos (áreas de 
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preservação permanente, reservas legais, áreas verdes urbanas, unidades de 

conservação da natureza, etc.).  

A consolidação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado na CF/88 gerou reflexos no direito de propriedade, a par de romper com 

o modelo tradicional de uso dos imóveis rurais e urbanos. Transpor as fronteiras 

de uma mera retórica constitucional e passar de uma proteção simbólica para a 

efetiva garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui 

verdadeiro desafio jurídico-político. Cabe ao Poder Público dar cumprimento aos 

ditames constitucionais e, em especial, compete ao Poder Judiciário afastar os 

obstáculos que se erguem contra a efetivação desse direito, que em última análise 

abriga a dignidade, a saúde e a própria vida humana. 

A jornada voltada à concretização do direito-dever de proteção ambiental 

no Brasil desenvolve-se tendo como pano de fundo, de um lado, o progressivo 

agravamento da crise ecológica global, que já ameaça de extinção inúmeras 

espécies, inclusive a humana, e, de outro, o despontar de um novo paradigma 

ético-filosófico a partir do qual se evolui de uma racionalidade antropocêntrica 

para a ecocêntrica, em busca da harmonização homem-natureza.  

No âmbito interno, a práxis jurídica voltada a dar concretude ao múnus 

constitucional ganha especial relevância, haja vista que tem se verificado, nos 

últimos anos, um movimento de recuo legislativo no nível de proteção ao meio 

ambiente já alcançado (do qual é exemplo a Lei nº 12651/2012, que revogou o 

Código Florestal de 1965), em afronta ao princípio da vedação de retrocesso 

ambiental. 

 Nesse contexto, a construção e a aplicação do entendimento assentado na 

Súmula nº 613, editada em maio de 2018 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

segundo a qual “não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema 

de Direito Ambiental”, acenam para o surgimento de perspectivas à efetivação do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. As balizas teóricas devem 

consolidar-se na jurisprudência pátria sob a efetiva exigência do cumprimento da 

função socioambiental (ou ecossocial) da propriedade, bem como da consequente 

impossibilidade de aquisição de direito a causar degradação ambiental ou a 

perpetuá-la. 
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A questão de pesquisa do presente trabalho traduz-se, pois, na indagação 

atinente a quais perspectivas para a efetivação do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado surgem no Estado Socioambiental (ou Ecossocial) de 

Direito brasileiro a partir da consolidação e aplicação do entendimento fixado na 

Súmula nº 613 do STJ. Tal questionamento justifica-se em razão de que a 

compatibilização das garantias constitucionais à propriedade e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado constitui desafio ao direito, possuindo a academia 

destacado papel no estudo dessa problemática e na construção de soluções 

jurídicas para a efetiva proteção do ambiente na sociedade de risco 

contemporânea. 

Em atenção à referida demanda, esta pesquisa aborda o tema da efetivação 

da tutela ambiental, com enfoque na análise concernente ao cumprimento da 

função socioambiental (ou ecossocial) da propriedade no ordenamento jurídico 

brasileiro. Devido ao notável potencial concretizador dos desígnios 

constitucionais, inclusive por força da determinação contida no art. 927 do novo 

CPC1, as repercussões jurídicas da Súmula nº 613 do STJ merecem o exame ora 

empreendido. 

Dentre os precedentes que fundamentaram a aludida consolidação 

jurisprudencial, são dignos de realce os julgamentos do Recurso Especial nº 

948921/SP (DJe 11/11/2009) e do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 

1491027/PB (DJe 20/10/2015). Isso porque representam casos paradigmáticos 

por meio dos quais o Tribunal Superior, ao enfrentar a colisão dos direitos 

fundamentais à propriedade e à proteção do ambiente, deu significado prático à 

função socioambiental (ou ecossocial) da propriedade, rechaçando os argumentos 

suscitados em prejuízo do equilíbrio ecológico, como os do “fato consumado” e do 

“direito adquirido”. 

Contudo, essa postura em prol da garantia da proteção ambiental frente aos 

interesses da exploração econômica da propriedade está longe de ser unânime 

nos tribunais brasileiros. É possível identificar um verdadeiro ativismo judicial 

                                                     
1 Lei nº 13.105/2015. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: […] IV – os enunciados das 
súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça 
em matéria infraconstitucional; 
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contrário ao meio ambiente. Como exemplo de posicionamento divergente dos 

precedentes relatados, pode-se citar o julgamento do AC587310/CE (DJe 

10/2/2017), mediante o qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou 

que “a simples alegação de que o empreendimento em questão está sendo 

edificado em Área de Preservação Permanente (dunas) não justifica, por si só, o 

embargo da obra efetivado pelo IBAMA, muito menos a sua demolição”. Daí a 

relevância de aprofundamento do tema em foco. 

A Súmula nº 613 do STJ constitui parâmetro decisivo para que os Poderes 

Executivo e Judiciário passem a coibir o abuso do direito de propriedade, ao atuar 

de modo não subserviente aos interesses dos muitos detentores de capital e 

influência política que insistem em negar efetividade à função socioambiental de 

suas propriedades (e posses) e à sustentabilidade perseguida pelo Estado 

Constitucional. Tal expectativa ganhou força em virtude de ter o STJ, no Resp. nº 

1.667.087-RS (DJe 13/8/2018), reformado julgamento do TRF da 4ª Região com 

esteio no predito enunciado sumular, para determinar a demolição de construção 

erguida em área de preservação permanente. No acórdão, a Corte Superior 

reafirmou a inexistência de direito adquirido à manutenção de situação que gere 

prejuízo ao meio ambiente e a inaplicabilidade da teoria do fato consumado aos 

casos em que se alega a consolidação da área urbana. 

Torna-se, portanto, premente a análise da tensão existente entre o direito 

individual de liberdade no uso da propriedade privada e a busca pela efetividade 

da proteção ao meio ambiente, o que passa pela investigação do significado e das 

consequências da função socioambiental (ou ecossocial) constitucionalmente 

imposta. O novo paradigma jurisprudencial reacende os holofotes em torno do 

papel do Judiciário na defesa do interesse público, de forma a fazer prevalecer um 

direito de propriedade consentâneo com a tutela atribuída ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, erigido na CF/88 à categoria dos direitos 

fundamentais. 

Desta feita, ao se compreender que a Súmula nº 613 do STJ constitui 

importante instrumento de governança judicial ecológica2, tem-se como escopo 

                                                     
2 O termo “governança judicial ecológica” é empregado nesta obra para designar a atuação do 
Poder Judiciário no sentido de dar efetividade às normas constitucionais instituidoras dos direitos 
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primordial analisar os impactos da consolidação de seu conteúdo para 

concretização da proteção ambiental no Brasil, sobretudo no tocante ao 

cumprimento da função socioambiental (ou ecossocial) da propriedade (ou posse) 

e à (im)possibilidade de aquisição de direito a degradar. 

O trabalho é composto por três seções principais. Inicialmente, investiga-

se o contexto global em que se insere a edição do multicitado enunciado sumular, 

sob o enfoque da problemática envolvendo a degradação do meio ambiente e suas 

consequências para a vida no planeta Terra, bem como das transformações 

ocorridas no âmbito jusfilosófico da sociedade a fim de trilhar alternativas 

sustentáveis aos modos de produção e de vida humanas. Descrevem-se, ainda, a 

natureza e as principais características do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado no Estado Socioambiental de Direito brasileiro (seção 

1). 

Em seguida, analisam-se conteúdo, diretrizes e alcance da súmula em 

questão, bem como direitos, conceitos e institutos jurídicos impactados e 

ressignificados no âmbito do processo de construção e consolidação do 

entendimento nela albergado (seção 2). Avaliam-se, ainda, suas repercussões na 

jurisprudência nacional, ao se tomar por base os julgamentos do próprio STJ e dos 

Tribunais Regionais Federais que a aplicaram (ou não), no período compreendido 

entre sua publicação e a conclusão da pesquisa realizada (seção 3). Optou-se por 

aplicar tal recorte no intuito de estabelecer delimitação factível à execução do 

presente trabalho e que se afigurasse representativa do comportamento 

jurisprudencial nas diversas regiões do país. 

Por último, a partir do exame dos resultados extraídos da pesquisa 

jurisprudencial, identificam-se as contribuições e limitações da Súmula nº 

613/STJ para efetivação do direito-dever de proteção ao meio ambiente. 

Demonstram-se, no ensejo, os avanços alcançados, especialmente no que 

concerne à materialização do princípio da integridade ecológica, abrigado no art. 

225, §1º, I e VII, da CF/88, o qual confere abertura constitucional à transição do 

paradigma antropocêntrico para o ecocêntrico, de maneira a viabilizar o 

                                                     
e deveres associados à garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes 
e futuras gerações, o que pressupõe observância das diretrizes e balizas previstas na CF/88. 
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reconhecimento dos Direitos da Natureza no ordenamento jurídico brasileiro, em 

consonância com o dever de progressividade dos instrumentos de proteção 

ambiental (seção 3). 

A pesquisa possui fonte bibliográfica (livros, revistas, artigos e demais 

publicações periódicas nas bases Capes, Ebsco, BDTD/IBICT, Vlex, Scielo e 

Scholar) e documental (atos normativos e decisões judiciais), a partir das quais se 

desenvolveu trabalho de caráter exploratório acerca de conceitos doutrinários que 

envolvem o direito-dever fundamental de proteção ao meio ambiente e às suas 

implicações ao uso, exploração e aquisição de direitos relativos à propriedade (ou 

posse) de imóveis. 

Empreendeu-se abordagem qualitativa e de natureza teórico-crítica. Ao se 

utilizar do método dedutivo e sistêmico, delinearam-se o conteúdo e o alcance da 

Súmula nº 613 do STJ a partir dos principais precedentes que fundamentaram sua 

edição, bem como do contexto da governança judicial ecológica em que foram 

construídos. Não menos importante, revelou-se o estudo atinente à repercussão 

desse parâmetro sumular para a efetivação do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado insculpido no art. 225 da CF/88. 

 



 



 

 1. CRISE ECOLÓGICA, SUSTENTABILIDADE E O ESTADO SOCIOAMBIENTAL 

(OU ECOSSOCIAL) DE DIREITO BRASILEIRO 

 

A presente obra objetiva identificar e analisar as perspectivas de efetivação 

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no 

artigo 225 da Constituição Federal de 1988, à luz da Súmula nº 613, editada em 

maio de 2018 pelo Superior Tribunal de Justiça e segundo a qual “não se admite a 

aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”. 

Para entender seu significado jurídico e vislumbrar o alcance do potencial 

efetivador da devida proteção ambiental albergado no paradigma jurisprudencial 

em comento, afigura-se necessário considerar o cenário de crise ecológica global 

em que foi construído e no qual se dará sua aplicação. Não menos importante é a 

compreensão do processo de transformação das bases filosóficas que 

conduziram a humanidade a desafiar os limites entrópicos do planeta Terra e que, 

a partir da percepção racional acerca das ameaças de seu comportamento à 

sobrevivência das espécies, inclusive da humana, modifica seu rumo em direção a 

uma reconexão do homem com a natureza, evoluindo de uma racionalidade 

antropocêntrica para a ecocêntrica. 

A constitucionalização da proteção ambiental na Constituição Federal de 

1988 se insere no contexto da legitimação dos valores ecológicos ocorrida em 

âmbito internacional a partir da década de 1970. A implementação desse direito 

fundamental constitui, entretanto, verdadeiro desafio enfrentado na dinâmica 

social e, em especial, na esfera de atuação do Poder Judiciário, porquanto 

frequentes e intensas as colisões com outros direitos fundamentais, tais como o 

da propriedade e da livre iniciativa econômica. 

O equacionamento desses conflitos empreendido pela Justiça brasileira 

levou à construção do enunciado sumular em comento tendo como pano de fundo, 

de um lado, a crise ecológica e os riscos dela decorrentes e, de outro, o 

fortalecimento dos valores relacionados a uma nova ética ambiental. Assim, não 

se deve perder de vista que a aplicação da Súmula nº 613 do STJ não é um fim em 

si mesmo, mas parte de um processo de ecologização do Direito que visa 

contribuir para a garantia do equilíbrio ambiental para as presentes e futuras 
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gerações, o qual já se encontra severamente ameaçado pelos impactos da 

degradação vivenciados em escala planetária.  

Por esse motivo, a primeira seção aborda, na subseção 1.1, a crise ecológica 

mundial, que demanda ferramentas jurídicas dirigidas à sua superação. As 

subseções seguintes (1.2., 1.3 e 1.4) apresentam, de forma panorâmica, digressão 

acerca das bases filosóficas sob as quais caminhou o comportamento humano 

destrutivo de seu próprio habitat, bem como as tentativas de mudança de rumo na 

forma de pensar e interagir com o meio ambiente no sentido de restabelecer a 

conexão e harmonia entre homem e natureza. Por fim, a subseção 1.5 versa sobre 

a tutela ambiental promovida pela CF/88, suas principais características e 

desafios de consumação diante dos diversos interesses colidentes na arena 

político-jurídica do país. 

 

1.1 Crise ecológica: a ameaça que já atinge a vida e a saúde das presentes 

gerações 

 
A biodiversidade está declinando mais rapidamente do que em qualquer 

outro momento da história da humanidade, segundo alerta o Relatório de 

Avaliação Global da Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre 

Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos – IPBES 1 . De acordo com o sítio 

eletrônico oficial da plataforma, o documento foi compilado por 145 autores 

especialistas de 50 países, fornecendo uma visão abrangente da relação entre os 

caminhos do desenvolvimento econômico e seus impactos na natureza.  

Dentre as alarmantes estimativas científicas divulgadas pelo documento, 

em maio de 2019, está a iminente extinção de cerca de 1 milhão de espécies 

animais e vegetais, muitas delas já nas próximas décadas. Um dos principais 

causadores dos danos aos ecossistemas é a mudança climática. Os especialistas 

constataram que, desde 1980, as emissões de  gases  do  efeito  estufa  dobraram, 

                                                     
1  IPBES. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services 
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 2019. 
Disponível em: <https://www.ipbes.net/event/ipbes-7-plenary/>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
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elevando a temperatura média global em, pelo menos, 0,7 graus Celsius2.  

Após se debruçar sobre o estudo da mudança climática global, Speight3 

conclui que, não obstante concorram para o aquecimento global inúmeros 

fenômenos naturais associados ao período interglacial ora atravessado pelo 

planeta Terra, fatores antropogênicos agravam o efeito estufa devido à emissão 

de gases como i) dióxido de carbono (CO2), oriundo principalmente da queima de 

combustíveis fósseis e de queimadas de áreas florestadas para fins agrícolas; ii) 

metano (CH4), cujas concentrações no ambiente são aumentadas pelas atividades 

pecuárias, emissões de aterros sanitários, e vazamentos de gás natural; e iii) 

clorofluorcarbonos (CFCs), que são produzidos inteiramente pela ação humana, 

para utilização em condicionadores de ar, refrigeradores, freezers e bombas de 

calor. O autor salienta que os países mais desenvolvidos, onde a geração de 

energia e consumo são mais elevados, são os maiores responsáveis pela 

produção de gases de efeito estufa. 

Para um corpo de cientistas do clima, o aquecimento global nas últimas 

décadas decorreu especialmente de atividades humanas ensejadoras do aumento 

da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera desde 1750, cujos níveis 

agora excedem, em muito, os pré-industriais. Diante desse problema, Speight4 

sugere a adoção, em tempo hábil, de medidas corretivas, as quais incluem o uso 

de fontes renováveis de energia e a eliminação do desmatamento. Para tanto, 

devem os governantes eleitos, líderes empresariais e indivíduos fazer escolhas e 

tomar decisões conscientes, com base no conhecimento científico acerca de 

todos os fatores envolvidos na questão (naturais e antropogênicos). 

A poluição é outro fator apontado como causa determinante da perda de 

espécies. Conforme o levantamento científico da IPBES, cerca de 300 a 400 

milhões de toneladas de metais pesados, solventes, resíduos tóxicos e outros 

resíduos de instalações industriais são despejados anualmente nas águas do 

mundo. Os fertilizantes que entram nos ecossistemas costeiros produziram mais 

                                                     
2 Ibid. 
3 SPEIGHT, James G. Climate Change Demystified. Beverly, MA: Scrivener Publishing, 2020, p. 213-
214. 
4 Ibid., p. 221-222. 
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de 400 “zonas mortas”, totalizando mais de 245.000 km² – uma área combinada 

maior que a do Reino Unido5. 

Os impactos da devastação humana já são sentidos social e 

economicamente, porquanto, segundo a avaliação da Plataforma 

Intergovernamental, a degradação da Terra reduziu a produtividade de 23% da 

superfície global, de forma que até 577 bilhões de dólares em safras globais anuais 

estão em risco devido à perda de polinizadores naturais e cerca de 100 a 300 

milhões de pessoas estão submetidas a elevado risco de inundações e furacões 

em virtude da destruição de habitats costeiros6. 

Na mesma direção, o relatório Bellow the Canopy 7 , sobre a perda de 

biodiversidade nas florestas globais, publicado em agosto de 2019 pela WWF 

(World Wild Life)8, mostra que as populações monitoradas de aves, mamíferos, 

anfíbios e répteis que vivem em florestas diminuíram, em média, 53% entre 1970 e 

2014, tendo os maiores declínios ocorridos em florestas tropicais, como a Floresta 

Amazônica9. Conforme a pesquisa, esse quadro de degradação foi ocasionado 

principalmente por atividades humanas, como o desmatamento, responsável por 

60% das ameaças a florestas e espécies florestais. 

A grande perda de biodiversidade recente, somada às previsões alarmantes 

de significativa mudança na taxa de biodiversidade sucedida em curto intervalo de 

tempo, tem levado a comunidade científica a alertar para a iminência de uma 

possível “sexta extinção em massa”, evento caracterizado por um rápido declínio 

na riqueza de espécies em todo o planeta, ocorrido cinco vezes ao longo da história 

geológica da Terra10. 

                                                     
5  IPBES. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services 
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 2019. 
Disponível em: <https://www.ipbes.net/event/ipbes-7-plenary/>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
6 Ibid. 
7 Abaixo da copa das árvores (tradução livre). 
8  Ou Fundo Mundial para a Natureza, uma das maiores e mais respeitadas organizações 
independentes de conservação do mundo. 
9 WWF. World Wild Life. Below the canopy: plotting global trends in forest wildlife populations. 
Disponível em: <https://www.worldwildlife.org/publications/below-the-canopy>. Acesso em: 8 
dez. 2019. 
10 BARNOSKY, Anthony D. et al. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature, v. 
471, 2011, p. 51-57. Disponível em: 
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O advento da pandemia de Covid-19, no ano de 2020, evidencia que a 

espécie humana integra a natureza e, assim como todas as outras, está vulnerável 

às consequências do processo de exploração e devastação do meio ambiente 

desencadeado a partir da Revolução Industrial e da expansão mercadológica 

global11. Alcançou-se um ponto desse processo social de degradação no qual o 

enfoque da problemática não mais reside em resguardar recursos naturais para 

usufruto das futuras gerações, como impõe o princípio da solidariedade 

intergeracional12, porquanto as ações predatórias do homem em relação ao seu 

habitat já ameaça a geração presente, vez que a grave crise sanitária vivenciada 

levou a óbito mais de três milhões cento e quarenta e quatro mil seres humanos 

até abril de 202113. 

Estudo publicado em 17 de março de 2020, na Revista Nature Medicine14, 

demonstra que o vírus causador da doença tem origem provável em seleção 

natural ocorrida a partir de mutações de outros tipos de coronavírus, em 

decorrência de transmissão do morcego aos seres humanos ou do morcego para 

o pangolim15 e deste para os humanos. As mutações sofridas nessa passagem 

foram possíveis graças a uma densidade populacional (encontrada no mercado de 

                                                     
<https://www.researchgate.net/publication/50267709_Has_the_Earth%27s_Sixth_Mass_Extinctio
n_Already_Arrived_Nature>. Acesso em: 9 jan. 2021.  
11 PINHEIRO, Luciana Barreira de Vasconcelos; VIEIRA, Patrícia Albuquerque. A importância da 
ciência para a prevenção de pandemias sob o enfoque jusambiental: constatações a partir da 
covid-19. In: POMPEU, Gina Vidal Marcílio; POMPEU, Randal Martins (Orgs.). A racionalidade 
ambiental, o diálogo dos saberes e o papel da universidade. Porto Alegre: Fundação Fênix, 2020, p. 
109-110. 
12 Decorrente do princípio 1º da Declaração de Estocolmo de 1972, explicitada na subseção 1.3 
deste trabalho. 
13 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE – OPAS. Folha informativa – COVID-19 (doença 
causada pelo novo coronavírus). 2020. Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.phpoption=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemi
d=87>. Acesso em: 29 abr. 2021. 
14 ANDERSEN, Kristian G.; RAMBAUT, Andrew; LIPKIN, W. Ian; HOLMES, Edward C.; GARRY, Robert F. 
The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine 26, p. 450-452. 2020. Disponível em: 
<https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9>. Acesso em: 5 jun. 2020.  
15 “Denominação comum aos mamíferos da ordem dos folidotos, da família dos manídeos, que 
habitam as vastas regiões tropicais da África e do sul da Ásia, de corpo alongado, recoberto de 
grandes escamas córneas, cauda comprida, membros curtos, com cinco dedos providos de garras, 
cabeça pequena, focinho cônico, boca sem dentes e língua comprida protátil, adequada para se 
alimentar de formigas. Em caso de perigo, enrolam-se em bola.” In: MICHAELIS. Dicionário 
Brasileiro da Língua Portuguesa. Recurso virtual, Melhoramentos, 2020. Disponível em: 
<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/pangolim/>. 
Acesso em: 3 ago. 2020. 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
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Wuhan, na China) que favoreceu a reprodução viral até o surgimento dos 

receptores adequados ao tipo causador da enfermidade em questão. 

A Covid-19 é, portanto, uma zoonose, ou seja, uma doença causada por um 

vírus transmitido de um animal para o ser humano. De acordo com o United 

Nations Environment Programme – UNEP16 , 60% das doenças infecciosas em 

humanos e 75% das doenças infecciosas emergentes são transmitidas por meio 

de animais, a exemplo da gripe aviária, Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e Zikavírus. 

O surgimento de todas essas zoonoses está relacionado a atividades 

antrópicas, pois a redução da biodiversidade e a perda de habitats causadas pela 

interferência humana desencadeiam desequilíbrios nos ecossistemas selvagens, 

que levam à disseminação de hospedeiros e vetores de patógenos17. Conforme 

registra o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas18, o surto de Ebola na 

África Ocidental decorreu de perdas florestais que aproximaram a vida selvagem 

dos assentamentos humanos. A gripe aviária, por sua vez, adveio da criação 

intensiva de aves. A UNEP esclarece, ainda, que as doenças associadas aos 

morcegos, como é o caso daquelas causadas pelos coronavírus, têm origem na 

perda de habitat desses animais devido ao desmatamento e à expansão agrícola. 

Os pangolins, também apontados como possíveis vetores de transmissão 

do novo coronavírus, são os mamíferos mais traficados do mundo. Devido a essa 

atividade extremamente nociva à biosfera, animais silvestres são levados em 

condições precárias a locais onde há intensa circulação de pessoas, de modo a 

criar as condições favoráveis à transmissão de patógenos aos humanos19.  

Wallace20 afirma que a invasão das matas primárias, ou seja, do ambiente 

natural, onde há uma sensível e complexa rede de microrganismos, rompe 

barreiras que poderiam servir de escudo contra vírus e bactérias eventualmente 

                                                     
16  UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME – UNEP. 6 fatos sobre coronavírus e meio 
ambiente. 2020. Disponível em: <https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-
reportagens/reportagem/6-fatos-sobre-coronavirus-e-meio-ambiente>. Acesso em: 23 jun. 2020. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Dia Mundial do Pangolim chama a atenção para 
mamíferos mais traficados no mundo. 2020. Disponível em: 
<https://news.un.org/pt/story/2019/02/1660171>. Acesso em: 23 jun. 2020. 
20 Grandes fazendas produzem grandes gripes (tradução livre). 

https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/6-fatos-sobre-coronavirus-e-meio-ambiente
https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/6-fatos-sobre-coronavirus-e-meio-ambiente
https://news.un.org/pt/story/2019/02/1660171
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nocivos ao corpo humano21. Para o pesquisador, o rompimento dessa proteção, 

somado ao atual modelo de agronegócio, no qual um grande número de animais 

(aves, suínos e bovinos, por exemplo) é colocado em situação de confinamento, 

com sistema imunológico mais deprimido, permite que patógenos atinjam mais 

facilmente esses animais, provocando o surgimento de novas doenças. Conforme 

explica Leff22, o estresse ecológico causado pelo desmatamento e pela redução da 

biodiversidade, bem como pela produção industrial de animais para consumo, tem 

impulsionado a expansão de vírus para além de seus habitats em busca de novos 

hospedeiros, contaminando, assim, outras espécies, dentre elas a humana. 

Para Santos 23 , a pandemia de Covid-19 é uma das manifestações do 

modelo de sociedade que se impôs mundialmente a partir do século XVII e que 

está hoje a conduzir a humanidade a uma situação de catástrofe ecológica capaz 

de violar de maneira fatal o seu lugar no planeta Terra, devido à exploração sem 

limites dos recursos naturais. O autor observa que a pandemia mostra como o 

capitalismo neoliberal incapacitou os Estados para responder às emergências, 

pois nenhuma nação dispunha de mecanismos de prevenção capazes de evitar a 

crise ou minimizar seus efeitos, apesar dos alertas científicos para os graves 

problemas de ocorrência próxima e muito provável, advindos da degradação 

ambiental. 

Muitos dos riscos gerados pelo comportamento humano destrutivo já 

transcendem, inclusive, o tempo de vida da geração de indivíduos diretamente 

afetada, ao produzir efeitos apenas na segunda geração de seus descendentes, de 

maneira a se desvincular de suas capacidades perceptivas e demandar mediação 

científica especializada para serem efetivamente diagnosticados e prevenidos24. 

Incluem-se nessa situação os danos causados pelo uso de  agrotóxicos  no 

                                                     
21 WALLACE, Rob. Big farms make big flu: dispatches on infectious disease, agribusiness, and the 
nature of science quantity. New York: Monthly Review Press, 2016. 
22 LEFF, Enrique. A cada quien su virus la pregunta por la vida y el porvenir de una democracia viral. 
HALAC – Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña. Revista de la SOLCHA, maio 2020. 
Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/341434926>. Acesso em: 6 jun. 2020. 
23 SANTOS, Boaventura de Sousa. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020, p. 22/28. 
24 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Trad. Sebastião Nascimento. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011, 
p. 244. 
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cultivo agrícola. Na década de 1960, Carson25 advertiu sobre os riscos da presença 

dessas substâncias no corpo dos seres humanos, inclusive no leite materno e nos 

tecidos dos bebês ainda não nascidos. Em estudo veiculado na revista Scientific 

Reports26, no ano de 2019, foi demonstrado, experimentalmente, como o Roundup 

pode ter efeitos altamente prejudiciais à saúde dos filhos, netos e bisnetos de 

quem a ele foi exposto. Na análise em comento, os pesquisadores evidenciaram 

que, embora mães expostas ao agrotóxico durante a gravidez não tenham 

apresentado os sinais da contaminação, seus netos e bisnetos apresentaram altos 

índices de doenças de próstata, rim e ovário, além de obesidade e anormalidades 

de parto. 

É também o caso da exploração da energia do gás xisto e das centrais 

nucleares, das quais, inclusive, emana radioatividade capaz de perdurar por 24 mil 

anos, atingindo 800 gerações vindouras, o que equivale a dizer “para sempre”, 

como anota Todorov27. Assim, em face do farto arcabouço científico em torno do 

tema, resta evidente a existência de uma crise ecológica global.  

Segundo Penna e Bastianetto28, as raízes do problema residem em ações 

despreocupadas e irresponsáveis cujo único interesse é a satisfação imediata da 

gama de objetos de desejo aos quais é exposto constantemente o cidadão. No 

mesmo sentido, Nalini29 afirma ser a crise ambiental consequência da ignorância 

e cupidez humanas. Para o autor, na lógica maniqueísta, a natureza representa 

cifrão para muitas inconsciências, que a enxergam como fonte inesgotável e 

gratuita da qual, em nome do desenvolvimento econômico e do progresso (em uma 

visão reducionista deste), tudo se extrai e nada se repõe. Acumulam-se bens 

                                                     
25  CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Trad. Raul de Polillo. 2ª. ed. Rio de Janeiro: 
Melhoramentos, 1969, p. 26. 
26  KUBSAD, Deepika; NILSON, Eric E.; KING, Stephanie E.; SADLER-RIGGLEMAN, Ingrid; BECK, 
Daniel; SKINNER, Michael K. Assessment of glyphosate induced epigenetic transgerational 
inheritance of pathologies and sperm epimutations: generational toxoloy. Scientific Reports, 2019, 
p. 1. Disponível em: <https://www.nature.com/scientificreports/>. Acesso em: 8 jun. 2019. 
27 TODOROV, Tzvezan. Os inimigos íntimos da democracia. Trad. Joana Angélica d’Ávila Melo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 116. 
28 PENNA, Ana Christina de Barros Ruschi Campbell; BASTIANETTO, Lorena Machado Rogedo. A 
nova ética ambiental contemplando um olhar para o “outro”. In: SOUZA, José Fernando Vidal de; 
BORGES, Leonardo Estrela; PADILHA, Norma Sueli (Orgs.). Direito ambiental e socioambientalismo 
III [Recurso eletrônico on-line], CONPEDI/UnB/UCB/IDP/UDF. Florianópolis: CONPEDI, 2016, p. 120. 
29 NALINI, José Renato. Ética ambiental. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 11. 
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materiais e detritos, artificializando-se a relação entre homem e habitat, a ponto 

de dar cabo ao seu amor pela terra e por aquilo que ela significa.  

Todorov30 acrescenta que os abusos tecnológicos são impulsionados pela 

vertigem do poder, pelo orgulho que seus responsáveis extraem do fato de 

controlar as alavancas de uma tal potência e, portanto, de decidir sobre o futuro de 

uma população numerosa. Conforme anotam Krohling e Silva31, o individualismo 

pós-moral, somado à visão antropocêntrica, impede que o ser humano vislumbre 

outras espécies terrenas como parte do planeta com direito à sobrevivência e 

também à evolução. É a conjugação desses fatores que vem conduzindo a Terra 

ao seu esgotamento, havendo projeções indicativas de que, caso a forma como o 

ser humano atua em relação à natureza não mude significativamente, há o risco 

de sua própria extinção. 

A crise do ambiente tem, portanto, caráter ético, atrelado a uma postura 

exploradora e desrespeitosa do homem em relação à natureza. Para entender 

como se alcançou a situação crítica atual, importa fazer uma digressão às 

matrizes filosóficas sob as quais se ergueu a racionalidade antropocêntrica que 

desconectou o homem da natureza, transformando-a em recursos a serem 

dominados e usufruídos ilimitadamente.  

 

1.2 Retrospectiva da relação homem-natureza: a racionalidade antropocêntrica 

como raiz da crise ecológica  

 
Na antiguidade clássica, Platão32 concebia a natureza como um organismo 

vivo. Os estoicos, por sua vez, defendiam a necessidade de se viver em harmonia 

com ela. Aristóteles33 exaltava a busca pelo alcance da virtude a partir da vivência, 

da experiência imediata, ressaltando que não seria por natureza, nem contrariando 

a natureza, que as virtudes se gerariam nos homens. 

De acordo com a visão aristotélica, as boas obras de arte são  aquelas  que 

                                                     
30 TODOROV, op. cit., p. 120. 
31 KROHLING, Aloísio; SILVA, Tatiana Mareto. Um repensar ético sobre a sustentabilidade à luz da 
ecologia profunda. Revista Eletrônica Direito e Sociedade, v. 7, n. 1, p. 45- 60, 2019, p. 47. 
32 CHASSOT, Attico. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
33 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. v. II. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. 
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atingem o equilíbrio, o meio-termo, porque o excesso e a falta destroem sua 

excelência. Para o pensador grego, a virtude e a natureza são ainda mais exatas e 

melhores que qualquer arte humana. Por essa razão, a virtude deve também ter o 

atributo de visar ao meio-termo entre dois vícios, um dos quais envolve excesso e 

o outro deficiência, uma vez que busca a mediania nas paixões e nos atos. 

Aristóteles34 esclarece referir-se à virtude moral, pois, em suas palavras, “é ela que 

diz respeito às paixões e ações, nas quais existe excesso, carência e um meio-

termo”. Conforme Loss, Zolet e Pires 35 , na concepção aristotélica, a natureza 

desempenha um papel fundamental como modelo normativo, representando o 

arquétipo do que é racional, bom, justo, correto, verdadeiro e belo. 

Já na filosofia e ciência modernas, inauguradas pela revolução mecanicista, 

ocorrida entre os séculos XVI e XVIII, consolidaram-se a razão e o 

antropocentrismo como pilares culturais eurocêntricos. A partir de então, como 

bem pontuam Krohling e Silva36, a forma como o ser humano se relaciona com a 

natureza passou a ser meramente instrumental, de modo que tudo que existe na 

Terra deve servir à humanidade e às suas intenções de progresso, as quais 

adquiriram, na contemporaneidade, o sentido da produção em massa e do 

consumo exagerado. 

Os citados autores elucidam que o antropocentrismo representa a 

predominância do ser humano sobre as demais coisas existentes no universo, 

sejam criaturas viventes (bióticas), sejam os elementos não viventes (abióticos)37. 

Nesse período da história, a humanidade modifica os rumos de sua racionalidade 

em direção à evolução tecnocientífica objetiva e matemática, afastando-se dos 

ideais clássicos de virtude, equilíbrio e bom senso. Restringe-se, destarte, cada 

vez mais, o papel da filosofia no processo do conhecimento, passando ela a ser 

vista como mera auxiliar das ciências. 

                                                     
34 Ibid. 
35  LOSS, Mariana Martini Motta; ZOLET, Lucas Augusto da Silva; PIRES, Cecília. Globalização, 
democracia e sustentabilidade: como resolver a equação? Revista Jurídica Cesumar, v. 15, n. 1, p. 
129-152, 2015, p. 137. 
36 KROHLING, Aloísio; SILVA, Tatiana Mareto. Um repensar ético sobre a sustentabilidade à luz da 
ecologia profunda. Revista Eletrônica Direito e Sociedade, v. 7, n. 1, p. 45- 60, 2019, p. 46. 
37 Ibid., p. 46. 
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O modelo de racionalidade moderno, surgido no século XVI e desenvolvido 

nos séculos seguintes, dedica-se ao domínio das ciências naturais, tendo como 

alicerce o “Discurso do método” de René Descartes e o “Novum organum” de 

Francis Bacon. O pensamento dos aludidos teóricos, somado ao positivismo de 

Auguste Comte, legitimou a postura do ser humano como criatura superior às 

demais, transformando as outras formas de vida terrena em recursos à disposição 

do homem para uso em prol do desenvolvimento tecnológico e econômico38. 

No método cartesiano, a natureza assume a condição de objeto a ser 

observado, investigado, experienciado e quantificado. De acordo com Descartes39, 

a realidade deve ser dividida em tantas parcelas quantas forem possíveis e 

requeridas para conhecê-la. As leis da natureza são o campo da simplicidade e da 

regularidade, onde é possível observar e medir com rigor, mediante o isolamento 

das condições iniciais relevantes. Formula-se, a partir daí, um modelo científico 

em que somente é considerado válido o conhecimento aferido com esteio em 

dados diretamente observáveis na natureza, passíveis de ser compreendidos por 

um método experimental de mensuração que os ligue em uma cadeia de causas e 

efeitos determinada por leis científicas universais e imutáveis. 

Para o filósofo francês40, o homem, sendo dotado de alma, distingue-se dos 

demais animais e, por esse fundamento, deve ser considerado a mais importante 

criação de Deus. Já os animais e as plantas são concebidos como simples 

mecanismos incapazes de sentir e pensar. Nessa ótica, as reações das plantas e 

dos animais não passariam de reflexos de seus “corpos-máquina”, e, portanto, os 

homens estariam livres de qualquer repreensão, por pior que fosse o tratamento 

ao qual os submetessem. A física baconiana preconiza, por sua vez, a total 

separação entre natureza e ser humano. A primeira é passiva, eterna e reversível, 

não sendo dotada de qualidade ou dignidade que impeça o segundo de desmontar 

seus elementos e desvendar seus mistérios, a fim de dominá-la, subjugando-a, na 

qualidade de seu intérprete e possuidor 41. 

                                                     
38 Ibid., p. 48. 
39 DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
40 Ibid. 
41 BACON, Francis. Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. 
Trad. José Aluysio Reis de Andrade. Virtual Books, 2003. Disponível em: 
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Desse modo, as ideias cartesianas e baconianas conferem justificação 

teórica ao suposto direito dos homens de usufruir irrestritamente da natureza, haja 

vista que, na condição de seres superiores, teriam a prerrogativa de extrair seus 

“recursos” e sobrepor-se a todos os demais seres que a integram, conforme as 

mais variadas pretensões. É lançada, assim, a base filosófica para o 

desenvolvimento de uma ética antropocêntrica, por meio da qual a natureza é 

colocada a serviço do homem para alcançar seus bens materiais e imateriais42, 

dando azo à exploração irrestrita e irresponsável do meio ambiente. 

Diante desse cenário, Rousseau43, em 1749, profere críticas aos cientistas 

modernos, afirmando que nada sabem sobre o que é verdadeiro, bom e belo, 

embora julguem saber alguma coisa. Ele alerta para os perigos das falsas estradas 

existentes na investigação científica da verdade, ao apontar como risco inerente a 

tal processo a inexistência de critérios seguros para reconhecê-la em meio às 

paixões humanas. Em arremate, questiona se, caso a humanidade a encontre, 

saberá dela fazer bom uso. Isso porque, se permeadas por objetivos fúteis, as 

ciências seriam ainda mais perigosas pelos efeitos que são capazes de produzir44. 

Tal reflexão, cujos alicerces foram lançados ainda na modernidade (século 

XVIII), renovou suas forças no final do século XX. Santos45, em livro lançado pela 

primeira vez em Portugal no ano de 1987, e posteriormente publicado, como artigo 

de revista, no Brasil em 1988 e nos Estados Unidos da América em 1992, aborda a 

crise do paradigma dominante das ciências modernas e contemporâneas, 

identificando o prenúncio de um paradigma emergente, em que se atribui 

centralidade às ciências sociais antipositivistas e se defende que a ciência, em 

geral, depois de ter rompido com o senso comum da antiguidade, deve 

transformar-se em um novo e mais esclarecido senso comum. 

                                                     
<www.virtualbooks.com.br/>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
42  LOSS, Mariana Martini Motta; ZOLET, Lucas Augusto da Silva; PIRES, Cecília. Globalização, 
democracia e sustentabilidade: como resolver a equação? Revista Jurídica Cesumar, v. 15, n. 1, p. 
129-152, 2015, p. 145. 
43  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre as ciências e as artes. Trad. Lourdes Santos 
Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 10. 
44 Ibid., p. 11. 
45 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 
8. 
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Passados 200 anos da revolução científica, Santos46 situa a humanidade 

em uma fase de transição na qual a perda da confiança epistemológica anuncia o 

fim do ciclo de hegemonia de certa ordem científica. O modelo de racionalidade 

científica moderno mostrou-se totalitário, porque nega o caráter racional a todas 

as formas de conhecimento não pautadas por seus princípios epistemológicos e 

regras metodológicas. Ademais, privilegia a investigação de como funcionam as 

coisas (concepção mecanicista do mundo) em detrimento do conhecimento de 

sua finalidade, no afã de dominá-lo e transformá-lo, em vez de buscar 

compreendê-lo profundamente47. 

Dessa forma, sendo um conhecimento que fecha as portas a muitos outros 

saberes sobre o mundo, a ciência moderna transforma a natureza em um 

autômato, reduzindo o diálogo experimental ao exercício de uma prepotência 

sobre ela 48. O rigor científico quantifica e, ao fazê-lo, desqualifica; ao objetivar os 

fenômenos, os objetualiza e degrada, de modo a destruir a personalidade da 

natureza. Essa lógica interioriza o sujeito (ser humano) à custa da exteriorização 

do objeto (natureza), tornando-os estanques e incomunicáveis. 

Conforme Todorov49, restou frustrada a esperança de que os progressos do 

espírito científico explorados pela sociedade industrial trouxessem prosperidade e 

conforto a todos, pois, após a euforia do século XIX, foi preciso render-se à 

evidência de que os progressos da tecnologia não promovem benefícios de modo 

uniforme e, às vezes, constituem fonte de novas ameaças. O modelo originado da 

Revolução Industrial, desencadeada primeiramente na Inglaterra, por volta de 

1760, que prometia proporcionar o bem-estar, não conseguiu oferecê-lo, uma vez 

que, não obstante as vantagens tecnológicas, ergueu-se sob uma racionalidade 

                                                     
46  Id. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-moderna. Revista do 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 46-71, 1988, 
p. 2. 
47 Ibid., p. 5. 
48 Ibid., p. 9. 
49 TODOROV, Tzvezan. Os inimigos íntimos da democracia. Trad. Joana Angélica d’Ávila Melo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 116. 



 

46 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

 

econômica imediatista, ocasionando a devastação ambiental em escala 

planetária50. 

Para Krenak51, é preciso ser crítico a esse modelo de progresso que, no lugar 

de tornar as pessoas cidadãs, as transforma em consumidores. Por meio dele, 

homogeneíza-se a humanidade, descolando-a do organismo Terra e suprimindo a 

diversidade das formas de vida, de existência e de hábitos, restando 

marginalizadas as comunidades tradicionais (caiçaras, indígenas, quilombolas e 

aborígenes – a “sub-humanidade”).  

O paradigma científico moderno trouxe, portanto, nas palavras de Nalini52 

“ciência, mas não sabedoria; tecnologia, mas não energia espiritual para controlar 

os riscos dessas conquistas; indústria, mas nenhuma ecologia; e democracia sem 

moral”. Dessa maneira, em sua evolução, a prática científica perdeu a razão, 

tornando-se, ao mesmo tempo, indispensável e incapaz para a verdade. Essa 

perda tem, todavia, a vantagem da tê-la tornado, de um lado, menos dogmática e, 

de outro, mais humana, falível, honesta, versátil e corajosa53. 

Como resultado do uso excessivo de recursos naturais, a humanidade 

mergulhou em uma crise socioambiental global que veio a ser agravada no século 

XXI, haja vista o fracasso das medidas adotadas para tentar frear a crescente 

destruição planetária. Consoante assevera Santos 54 , a crise no paradigma 

dominante do conhecimento científico foi percebida pelos próprios cientistas, os 

quais passaram a adquirir competência para problematizar sua própria prática, 

fazendo crescer o número de cientistas-filósofos, voltados a complementar o 

conhecimento das coisas com conhecimento de “nós próprios”, das condições 

sociais, dos contextos culturais e dos modelos organizacionais da investigação 

científica. Eis o despontar, vislumbrado pelo autor, de um paradigma “de um 

conhecimento prudente para uma vida decente”. 

                                                     
50 TURATTI, Luciana; SILVA, Jaiane Braga da. Meio ambiente e globalização: a imprescindibilidade 
de uma racionalidade ambiental. Revista de Direitos Culturais, Santo Ângelo, v. 14, n. 32, p. 69-88, 
2019, p. 81. 
51 KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 
20-24. 
52 NALINI, José Renato. Ética ambiental. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 177. 
53 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Trad. Sebastião Nascimento. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011, 
p. 250. 
54 SANTOS, op. cit., 1988, p. 8-10. 
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Em resposta àqueles que ainda duvidam da degradação fomentada pelo 

modelo econômico industrial deflagrado na idade moderna, Beck55 enfatiza que 

não são iletrados e aspirantes à cultura pré-histórica os que advertem sobre as 

ameaças, mas os próprios cientistas: técnicos de energia atômica, bioquímicos, 

médicos, geneticistas, engenheiros da computação, etc. Com efeito, foi por meio 

de pesquisas biológicas engajadas e concentradas nos efeitos destrutivos da 

industrialização para os ecossistemas, realizadas primeiramente nos Estados 

Unidos da América, que se fez soar o “alarme” da destruição, lançando luz sobre 

os já consumados ou ainda iminentes efeitos da industrialização para a vida neste 

planeta ao anunciar imagens de um apocalipse próximo56.  

Latour57 explica que “[...] a fusão entre escatologia e ecologia não é uma 

queda na irracionalidade, uma perda de sangue-frio ou uma adesão mística 

qualquer a um mito religioso ultrapassado”. A alusão ao apocalipse é um apelo 

para as pessoas serem, enfim, racionais e passem a enfrentar a ameaça, deixando 

de dar voltas em conciliações e dogmas do apaziguamento que sempre adiam o 

momento de providenciar a necessária mudança enquanto é tempo. 

O despertar mundial acerca do esgotamento do planeta teve como marco a 

Conferência de Estocolmo de 1972, com o relatório elaborado pelo Clube de Roma 

denominado “Limites do crescimento” 58. O documento alertou sobre os limites 

físicos da natureza em absorver a poluição e os resíduos, ao dar conta dos efeitos 

da degradação já detectados, tais como o comprometimento da camada de 

ozônio, o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, o aumento da 

proporção do efeito estufa, etc. Diante desse panorama, surge a proposta do 

desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade passa, então, a constituir, nas 

discussões internacionais, caminho para a harmonização entre o 

desenvolvimento, o meio ambiente e a cultura 59. 

                                                     
55 BECK, op. cit., p. 300. 
56 Ibid., p. 244. 
57  LATOUR, Bruno. Diante de gaia: oito conferências sobre a natureza no antropoceno. Trad. 
Maryalua Meyer. São Paulo: Ubu, 2020, p. 343. 
58 GRUSKI, Bruno César; SOUZA-LIMA, José Edmilson de. Ambientalização do direito e efetividade 
das políticas públicas ambientais. Revista Novos Estudos Jurídicos, n. 21, p. 718-749, 2016, p. 722. 
59  LOSS, Mariana Martini Motta; ZOLET, Lucas Augusto da Silva; PIRES, Cecília. Globalização, 
democracia e sustentabilidade: como resolver a equação? Revista Jurídica Cesumar, v. 15, n. 1, p. 
129-152, 2015, p. 143. 
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1.3 Proposta do desenvolvimento sustentável: uma tentativa de conciliar as 

demandas econômicas, sociais e ambientais 

 

O modelo de desenvolvimento sustentável, cujas bases foram lançadas na 

Declaração de Estocolmo da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, aprovada em 16 de junho de 1972, propôs ações destinadas a promover 

o progresso dos Estados, com foco no equilíbrio dos eixos econômico, social e 

ambiental. 60  Os compromissos pactuados na ocasião foram reafirmados e 

aprofundados na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 

1992 61 , e na Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (“O futuro que queremos”), de 2012 (Rio+20) 62.  

Em 2015, a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável elaborou a Agenda 2030, no bojo da qual foi estabelecido o rol dos 

objetivos do desenvolvimento sustentável 63 , cujo conteúdo alberga uma clara 

tentativa de compatibilizar crescimento econômico, padrões de consumo e 

industrialização com as exigências de inclusão social e a proteção e recuperação 

do equilíbrio ambiental.  

Consoante a explicação de Nalini 64 , “o desenvolvimento sustentável 

pretende promover o bem-estar das pessoas sem transigir com a degradação do 

capital natural”. Desta feita, se crescimento significa, inevitavelmente, alguma 

forma de prejuízo ambiental, de perda física, os processos econômicos devem 

usufruir da natureza de um modo mais duradouro, sóbrio e saudável.  

Reconhece-se,  nesse  contexto,   haver   limites  ecológicos   ao   progresso  

                                                     
60  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations Conference on the human 
environment. Stockholm, 5-16 jun. 1972. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/docs/meio-
ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
61 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations Conference on Environment and 
Development. Rio de Janeiro, 3-14 jun. 1992. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
62 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. The future we want. United Nations Conference on 
Sustainable Development. Rio de Janeiro, 20-22 jun. 2012. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
63  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Cúpula das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro, 25-27 set. 2015. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 26 jul. 2020. 
64 NALINI, op. cit., p. 177. 
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econômico, dada a finitude dos recursos (matéria e energia, em última análise), 

sem os quais nenhuma atividade humana pode se realizar 65 . Por essa razão 

fundamental, o princípio do desenvolvimento sustentável propugna a restrição do 

crescimento econômico, na tentativa de reconciliar o progresso material com a 

preservação da base natural da sociedade.  

As regras desse modelo de desenvolvimento se traduzem na manutenção 

de dois fatores elementares: atividade econômica e qualidade de vida 66. A primeira 

requer o gerenciamento dos recursos renováveis e o uso moderado de recursos 

não renováveis; por sua vez, a segunda depende da prevenção da poluição, da 

redução da quantidade e nocividade do lixo e das emissões, bem como da 

preservação dos habitats dos seres vivos. 

Elkington 67  acredita numa transformação da economia rumo a um 

capitalismo sustentável erguido sobre a agenda do Triple Botton Line (planet, 

profit, people), que já estaria em curso por meio de sete revoluções interligadas, as 

quais consistiriam em: i) maior abertura e competitividade dos mercados; ii) 

incorporação de valores éticos sociais e ambientais aos negócios; iii) crescente 

transparência internacional; iv) aperfeiçoamento da tecnologia do ciclo de vida dos 

produtos (da produção ao descarte ou reciclagem); v) surgimento de novas formas 

de parcerias, inclusive entre empresas concorrentes, entre setor público e privado, 

e entre empresas e governos com Organizações não Governamentais; vi) 

reformulação da relação do mercado com o tempo, mediante o controle 

cronológico entre implantação de medidas e resultados; e vii) fortalecimento de 

uma governança coorporativa para a sustentabilidade (com foco na ecoeficiência 

da produção e na eliminação de desperdícios, poluição e desvios éticos). 

Na visão do autor 68 , as empresas e corporações, muito mais que as 

organizações governamentais e não governamentais, estarão em posição de 

comando nessa transição que será uma das mais complexas já vivenciadas pela 

espécie humana. As empresas que recusarem o desafio dos “três pilares” 

                                                     
65 Ibid., p. 178. 
66 Ibid., p. 178. 
67 ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad. Lura Prades Veiga. São 
Paulo; M-Books do Brasil, 2012. Ebook.  
68 Ibid. 
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(prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social) correm o risco de 

extinção; por outro lado, as que o aceitarem embarcarão num processo difícil, 

porém dotado de potencial altamente recompensador. 

Na avaliação de Leff 69 , “a viabilidade do desenvolvimento sustentável 

converteu-se em um dos maiores desafios históricos e políticos do nosso tempo”. 

Em sua ótica, intentando ecologizar a economia, a tecnologia e a moral, esse 

modelo internaliza as externalidades ambientais com os critérios da racionalidade 

econômica, ou os da economia ecológica, integrando os processos ecológicos, 

populacionais e distributivos aos processos de produção e consumo. O 

fundamento teórico do desenvolvimento sustentável gira em torno do argumento 

segundo o qual só existe economia porque a ecologia lhe dá suporte, de modo que 

a exaustão da segunda reverterá no desaparecimento da primeira. Segundo esse 

raciocínio, para Nalini, destruir o meio ambiente seria como “matar a galinha dos 

ovos de ouro” 70. 

Desde a Conferência de Estocolmo até os dias atuais, tem se mostrado 

crescente a preocupação dos organismos internacionais com o tema, o que 

resultou, consoante o levantamento elaborado por Iocca e Fidélis71, em mais de 

280 acordos multilaterais sobre a questão ambiental. Segundo os autores, o 

grande número de tratados em torno das temáticas ambientais expressa a 

compreensão das nações sobre a importância da gestão dos recursos ambientais 

e da consciência ecológica, além de refletir o reconhecimento acerca das 

implicações dos problemas ambientais nos diversos setores econômicos, bem 

como na sociedade em geral. 

Importa apreender que, de fato, a proposta do desenvolvimento sustentável 

já proporcionou relevante avanço no conceito de progresso, porquanto este não 

mais admite avaliação sob uma perspectiva exclusivamente econômica, devendo 

                                                     
69 LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Trad. Luis Carlos 
Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 223. 
70 NALINI, op. cit., p. 178. 
71 IOCCA, Luciana Stephani Silva; FIDÉLIS, Teresa. Alterações climáticas, riscos e estratégias de 
adaptação no contexto brasileiro, Veredas do Direito, v. 15, n. 33, 2018, p. 133. 
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ser contemplados outros índices, como longevidade, qualidade de vida, 

preservação ambiental, escolaridade, saúde, entre outros fatores72. 

No entanto, é preciso perceber que a conciliação entre preservação 

ambiental e crescimento econômico não é tarefa tão simples, estando o impasse 

ainda muito longe de ser resolvido. Entre os dias atuais e o colapso do planeta, ou 

a extinção da espécie humana, existe ainda um hiato temporal que, embora cada 

vez menor, representa espaço de oportunidades a serem exploradas graças à 

criatividade e versatilidade enraizadas em uma racionalidade econômica que 

despreza completamente a ética filosófica. 

O jornalista norte-americano McKenzie Funk73, colaborador do jornal The 

New York Times e das revistas Harper’s Magazine, National Geographic e Rolling 

Stone, relata que, no ano de 2008, grandes bancos internacionais lançaram fundos 

voltados para o aquecimento global, a partir da premissa de que a mudança 

climática não apenas está acontecendo, mas também cria oportunidades de 

investimento. 

Entre as apostas de lucratividade, Funk74 cita o Fundo DWS de Mudança 

Climática75 (com 2,9 bilhões de dólares), ofertado pelo Deutsche Bank, além dos 

seguintes investimentos: Veolia, maior empresa de gerenciamento de água do 

mundo, que desenvolve sistemas de tubulação e constrói plantas de 

dessalinização em 74 países e 5 continentes; Monsanto e Syngenta, gigantes da 

biotecnologia e da agricultura que estavam modificando genes para que as safras 

resistissem às secas; e Viterra, empresa de agronegócio em franca expansão no 

Canadá temperado. Para auferir ganhos com a elevação do nível dos oceanos, o 

banco mantém, ainda, participação em uma companhia holandesa de dragagem 

(Royal Boskalis), que reconstruiu uma das ilhas Maldivas inundadas pelo tsunami 

de 2004. 

Em Londres, o Schroder Global Climate Fund investe nas terras aráveis da 

Rússia (um solo fértil barato, subitamente encarecido pelos invernos mais brandos 

                                                     
72 NALINI, op. cit., p. 14. 
73 FUNK, McKenzie. Caiu do céu: o promissor negócio do aquecimento global. Trad. Pedro Sette-
Câmara. São Paulo: Três Estrelas, 2016, p. 10. 
74 Ibid., p. 12. 
75 DWS Climate Change Fund. 
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e pelas crises alimentares globais), ao tempo em que compra ações de redes de 

supermercados como Carrefour e Tesco, ao vislumbrar que, se a mudança 

climática atrapalhar as safras, as pessoas terão de gastar mais para comprar 

comida76. Sob a mesma lógica, outros fundos investem em resseguradoras, pois, 

à medida que as catástrofes naturais se tornarem mais comuns e a mudança 

climática causar mais cheias e secas, as companhias de seguro, especialmente as 

resseguradoras, tendem a elevar seu rendimento. 

Em meio à crise, há, pois, quem enxergue vantagens, sobretudo nas ricas 

nações que deflagraram a mudança climática77. Ao menos no curto prazo, na 

maior parte da Europa, da Rússia, do Canadá e dos Estados Unidos, ainda choverá 

e os períodos de cultivo irão, inclusive, aumentar, proporcionando a expansão de 

alguns setores da agricultura. Basta observar que o dióxido de carbono é um 

elemento essencial ao crescimento vegetal; quanto maior sua concentração, 

maiores as safras. O aquecimento global já rendeu ao Canadá, por exemplo, dois 

dias extras de cultivo agrícola por ano e a possibilidade de acesso às areias 

betuminosas do Athabasca, através do Rio Mackenzie. Não é de se estranhar, 

assim, que o país tenha abandonado, em 2012, o Protocolo de Kyoto, tratado 

internacional vinculativo, firmado em 1997, com o escopo de reduzir a emissão de 

gases do efeito estufa.  

A realidade exposta por Funk revela que, enquanto não for redirecionada a 

racionalidade humana, sempre haverá oportunidade lícita e “legítima” de lucro e 

“progresso” (exclusivamente financeiro) à custa da destruição a assolar o planeta. 

Para Beck78, a expansão e a mercantilização dos riscos da modernização de modo 

algum rompem com a lógica capitalista do desenvolvimento, pois constituem, na 

verdade, as necessidades insaciáveis que os economistas sempre procuraram, 

convertendo-se em big business. 

Segundo Latouche79 , o “desenvolvimento sustentável” tem como função 

conservar os lucros e evitar a mudança de hábitos ou de rumo da sociedade. Em 

                                                     
76 FUNK, op. cit., p. 12. 
77 Ibid., p. 29. 
78 BECK, op. cit., p. 28. 
79 SERGE, Latouche. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009, p. 10. 
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sua ótica, “o desenvolvimento é uma palavra tóxica, qualquer que seja o adjetivo 

com que o vistam”, na medida em que abriga uma “lógica suicida”, na qual há uma 

necessidade de crescimento e acumulação ilimitada que se choca com os limites 

da finitude da biosfera80. 

De acordo com o estudo de Holanda 81 , o crescimento econômico não 

oferece respostas para a sustentabilidade, nem para os desajustes sociais, uma 

vez que as corporações não entendem o valor da biodiversidade, tampouco 

aceitam os limites impostos pela natureza à atividade humana. O autor entende 

equivocada a teoria do Triple Botton Line, a qual equipara os eixos planeta, lucro e 

pessoas, pois a natureza, como provedora da vida, deve estar em patamar de 

proteção superior, já que, sem ela, as dimensões humana e econômica sequer têm 

condições de existir.  

Portanto, a ideia do desenvolvimento sustentável, assentada sobre o 

raciocínio de que é preciso explorar o meio ambiente de forma responsável para 

que seja possível continuar extraindo seus recursos no futuro, embora constitua 

um importante primeiro passo na longa jornada de superação da crise, não se 

revela suficiente para revertê-la. É preciso que as discussões e tratativas 

internacionais enfrentem os indutores éticos da problemática, de maneira a se 

repensar a racionalidade econômica antropocentrista, a fim de que sejam firmados 

compromissos efetivamente capazes de promover modos de vida e de produção 

mais harmoniosos em relação à natureza. 

 

1.4 Em busca da sustentabilidade: a construção de uma nova racionalidade e o 

giro ecocêntrico 

 

No século XXI, a humanidade passou a compreender melhor a extensão dos 

danos causados pelas intensas intervenções antrópicas nos ecossistemas 

                                                     
80 Ibid., p. 8-27. 
81  HOLANDA, Marcus Mauricius. A teoria do decrescimento econômico: um estudo sobre a 
viabilidade de aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade. 385 
f. Tese (Doutorado). Universidade de Fortaleza. Programa de Doutorado em Direito Constitucional, 
Fortaleza, 2018, p. 321. Disponível em: <https:// 
uol.unifor.br/oul/ObraBdtdUolTrazer.do?method=trazer#>. Acesso em: 28 jan. 2021. 
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terrestres. Os impactos se tornaram tão evidentes que caracterizaram 

cientificamente uma força geofísica global, a qual culminou, nos anos 2000, no 

início do processo de reconhecimento de que a Terra entrou em uma nova época 

geológica, o Antropoceno, deixando o Holoceno, em que as sociedades humanas 

se desenvolveram82.  

Diante da deliberação do Grupo Mundial do Antropoceno83 pela designação 

formal da nova época, ocorrida em 2016, Marchesan84 assevera: “vive-se na idade 

do homem. De uma idade da irresponsabilidade é necessário migrar, de fato e de 

direito, para o paradigma da responsabilidade, do respeito para com todas as 

formas de vida, para as presentes e futuras gerações”. Segundo Latour85, o que 

poderia ter sido uma crise passageira, se a humanidade tivesse agido para 

enfrenta-la há trinta ou quarenta anos atrás, transformou-se numa profunda 

mudança na relação do anthropos com o mundo. 

Para evitar que se consumem as previsões de extinção das espécies 

(humana e não humana), é necessária uma mudança significativa na racionalidade 

dominante. Nesse sentido, Leff86 constata que, se nem a eficácia do mercado, nem 

a norma ecológica, nem uma moral conservacionista, nem uma solução 

tecnológica são capazes de reverter a degradação entrópica, a concentração de 

poder e a desigualdade social geradas pela racionalidade econômica, resta a 

possibilidade de construir outra racionalidade. O caminho apresentado pelo autor 

propugna pela integração dos valores da diversidade cultural, dos potenciais da 

natureza, da equidade e da democracia, conformando uma nova racionalidade 

produtiva, em sintonia com os propósitos da sustentabilidade. 

Nalini87 esclarece que sustentabilidade é muito mais do que atributo de um 

tipo de desenvolvimento, compreende um projeto de sociedade alicerçado na 

                                                     
82 STEFFEN, Will et al. The anthropocene: from global change to planetary stewardship. Ambio, v. 
40, n. 7, p. 739-761, nov., 2011. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC335772/>. Acesso em: 3 ago. 2020. 
83 WGA – Working Group on Anthropocene. 
84  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 47-48. 
85  LATOUR, Bruno. Diante de gaia: oito conferências sobre a natureza no antropoceno. Trad. 
Maryalua Meyer. São Paulo: Ubu, 2020, p. 25. 
86 LEFF, op. cit., 2006, p. 227-233. 
87 NALINI, op. cit., p. 175. 
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consciência crítica do que está posto e um propósito estratégico como processo 

de construção do futuro. Daí sua natureza revolucionária de divisor de águas, a 

partir da qual devem ser operadas transformações profundas em uma conjuntura 

em crise, com a assunção de força fundadora e instauradora de uma nova ordem. 

Não pretende, pois, afirmar-se como resultado, mas como processo. 

A sustentabilidade importa em transformação social, ao se qualificar como 

conceito integrador e unificante que propõe a celebração da unidade 

homem/natureza, na origem e no destino comum 88 . Significa mudança de 

paradigmas a partir da construção de uma racionalidade ambiental na qual se 

estabelece outra postura ética do homem em relação ao meio ambiente89. 

Segundo essa ética, cada um é responsável pelo outro, seja ele um ser 

humano, um grupo social ou a natureza90. Esse “outro” está, simultaneamente, na 

contemporaneidade e no futuro, cuja possibilidade de existência há de ser 

garantida no presente. Trata-se de uma ética voltada não apenas para a tecnologia 

e para a ciência, não tendo como centro apenas o homem ou a individualidade. 

Impõe, ademais, um dever de conduta coletiva humana na era da civilização 

técnica potencialmente destruidora, ao responsabilizar o homem pelo futuro da 

humanidade e da biosfera, pois não se pode separá-los. 

É possível identificar, no cenário internacional, tratativas alinhadas a uma 

perspectiva de substituição do antropocentrismo típico da modernidade por uma 

abordagem de conotação ecocêntrica. Com efeito, em 1983, a Assembleia Geral da 

ONU aceitou a Carta Mundial para a Natureza (elaborada em 1982 pela União 

Mundial para a Natureza – UICN), a qual, em seu texto, descreve a humanidade 

como parte da natureza e proclama que “toda forma de vida é única, garantido o 

seu respeito, independentemente de sua utilidade para o homem” 91, adotando 

uma clara preocupação voltada à sustentabilidade ecológica.  

                                                     
88 Ibid., p. 175. 
89 TURATTI, Luciana; SILVA, Jaiane Braga da. Meio ambiente e globalização: a imprescindibilidade 
de uma racionalidade ambiental. Revista de Direitos Culturais, Santo Ângelo, v. 14, n. 32, p. 69-88, 
2019, p. 70. 
90 Ibid., p. 77. 
91 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 
A/RES/37/7. 28 out. 1982. Disponível em: <https://www.dh-
cii.eu/0_content/investigao/files_CRDTLA/convencoes_tratados_etc/carta_mundial_da_natureza_
de_28_de_outubro_de_1982.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2020. 
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Segundo Bolssemann 92 , o documento acompanha o seguimento da já 

mencionada Declaração de Estocolmo de 1972, mas expressa a postura ética de 

forma mais clara. É que o Relatório Bundtland, ao estabelecer as bases do 

desenvolvimento sustentável, apresentou forte conotação humana 

(antropocêntrica), parecendo ter esquecido que as necessidades humanas só 

podem ser cumpridas dentro de limites ecológicos93. 

No ano 2000, a partir de iniciativa da Cruz Verde Internacional, em conjunto 

com a ONU, foi lançada a Carta da Terra94, que representa notável avanço em 

direção à adoção, em âmbito global, de uma ética cada vez mais ecocêntrica, 

porquanto propõe o respeito pela natureza e declara a responsabilidade dos povos 

da Terra “uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as 

futuras gerações”. 

Ao reconhecer que “os padrões dominantes de produção e consumo estão 

causando devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção 

de espécies”, a Carta da Terra conclama a todos a viver “com um sentido de 

responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre 

bem como nossa comunidade local” e afirma ainda que “cada um compartilha da 

responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família humana e 

de todo o mundo dos seres vivos” 95. 

Para realização do projeto de um modo de vida sustentável, conforme 

proposto na Carta, foram elencados 16 princípios, dentre os quais vale destacar o 

princípio 1, segundo o qual se deve “respeitar a Terra e a vida em toda sua 

diversidade” e “reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de 

vida tem valor, independentemente de sua utilidade para os seres humanos”. 

Afasta-se, assim, qualquer rivalidade entre a natureza e os seres humanos. Nessa 

perspectiva, a sustentabilidade tem por objetivo preservar a integridade dos 

ecossistemas, ao reconhecer os seres humanos como parte integrante deles. 

                                                     
92 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Trad. 
Philip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 49. 
93 Ibid., p. 51. 
94  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Carta da Terra. 2000. Disponível em: 
<https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/carta-da-terra.html>. 
Acesso em: 5 set. 2019. 
95 Ibid. 
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Influenciada pela Carta da Terra, a Cúpula Mundial de 2002 sobre o 

Desenvolvimento Sustentável (CMDS), reunida em Joanesburgo, declarou a 

“responsabilidade com o outro, com a grande comunidade da vida e com nossos 

filhos” 96. Bosselmann97 registra tratar-se da primeira manifestação realizada em 

um documento de direito internacional com menção expressa à comunidade de 

vida, a partir da qual se aprofunda o sentido do respeito à natureza. 

Após passar por um abrangente processo de aprovação, a Carta representa 

consenso mais amplo que qualquer outro documento internacional e, portanto, 

figura como instrumento fomentador do diálogo universal, intercultural, inter-

religioso e interdisciplinar que incorpora o direito de tratados, como a Convenção 

de Mudança Climática da ONU, a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade 

Biológica e a Convenção das Nações Unidas sobre Desertificação98. 

O pensamento ecocentrista não abandona o ser humano, antes o reinsere 

na natureza, de maneira a fazer com que tanto aquele quanto esta sejam 

considerados sujeitos de direitos.99 É nesse viés que se opera a virada ecológica, 

caracterizada pela superação do antropocentrismo a partir da reaproximação 

entre Direito e ética, por meio da qual a proteção do ambiente é considerada 

obrigatória, e não opcional. 

Turatti e Silva 100  apontam o reconhecimento de direitos à natureza em 

razão dela própria, e não em função de sua utilidade aos interesses humanos, 

como forma de reduzir sua condição de vulnerabilidade e efetivar sua proteção. 

Isso não significa a impossibilidade de intervenção do homem na natureza, mas 

que essa intervenção seja compatível com a manutenção de seu equilíbrio. 

Oliveira101 elucida que os direitos da natureza, já positivados em países da 

América Latina como Equador e Bolívia, são expressões da ética ecocêntrica, fiada 

                                                     
96  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Declaração de Joanesburgo sobre 
Desenvolvimento Sustentável. 2002. Disponível em: 
<https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm>. Acesso em: 
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97 BOSSELMANN, op. cit., p. 61. 
98 Ibid., p. 102. 
99 LOSS; ZOLET; PIRES, op. cit., p. 147. 
100 TURATTI; SILVA, op. cit., p. 75. 
101  OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Direitos da natureza: biocentrismo? Revista Direito e 
Desenvolvimento, João Pessoa, v. 8, n. 2, p. 128-142, 2017, p. 133. 
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ao ecossistema, no todo, e não no indivíduo, sendo, portanto, holista. O valor da 

vida é medido em razão do que o ser representa para o conjunto biótico. 

Diferentemente, a ética biocêntrica é individualista,  uma  vez que,  para ela,  cada  

ser  vivo  é valorizado por si, individualmente 

considerado. 

Os valores culturais e sociais indígenas conhecidos por Buen Vivir, no 

Equador, ou Vivir Bien, na Bolívia, apresentam-se, segundo Acosta102, como uma 

oportunidade de construção coletiva de uma nova forma de vida, constituída por 

“outros tipos de sociedades, sustentadas sobre uma convivência harmoniosa 

entre os seres humanos consigo mesmos e com a Natureza, a partir do 

reconhecimento dos diversos valores culturais existentes no planeta”. 

Câmara e Fernandes103 assinalam que, a partir do horizonte do Bem Viver104, 

seria possível reconstituir a harmonia e o equilíbrio da vida, na vigência de um 

desenvolvimento impulsionado pelos direitos humanos e pelo reconhecimento 

dos direitos da natureza como base de uma economia solidária. No intento de 

romper com a visão clássica de desenvolvimento associada ao crescimento 

econômico perpétuo e ao progresso linear, propõe-se que a vida, e não o ser 

humano, seja o centro do processo de construção, assegurando-se, 

simultaneamente, o bem-estar das pessoas e a sobrevivência das espécies. 

De acordo com Moraes105, o constitucionalismo ecocêntrico dos Andes tem 

contribuído para o estabelecimento, no âmbito das Nações Unidas, de um caminho 

de transição global para um paradigma não antropocêntrico, com enfoque na 

Terra. Como exemplo de iniciativa nesse sentido, a autora cita o Programa 

Harmonia com a Natureza (HwN ONU), desenvolvido desde 2009, com a intenção 

de  construir  um  acordo  semântico  universal  apto  a  substituir  o paradigma do 

                                                     
102 ACOSTA, Alberto. O bem viver. Trad. Taeu Breda. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2016, 
p. 31-33. 
103 CÂMARA, Ana Stela; FERNANDES, Márcia Maria. O reconhecimento jurídico do Rio Atrato como 
sujeito de direitos: reflexões sobre a mudança de paradigma nas relações entre o ser humano e a 
natureza. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas. v. 12, n. 1, p. 221-239, 2018, p. 226. 
104 “Vivir Bien” ou “Buen Vivir”. 
105  MORAES, Germana de Oliveira. Del desarrollo sostenible a la armonía con la naturaleza: la 
influencia del nuevo constitucionalismo latinoamericano sobre el Programa de las Naciones Unidas 
Armonía con la Naturaleza (HWN UN). Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, 
Fortaleza/CE, v. 37.2, jul./dez., p. 395-404, 2017, p. 398. 
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desenvolvimento sustentável.  

A construção da nova ética de proteção e preservação ambiental perpassa 

pelo questionamento da atual racionalidade e sua reconfiguração centrada na 

interdisciplinaridade como perspectiva transformadora dos paradigmas atuais do 

conhecimento, hibridação das ciências, tecnologias e dos saberes 106 . Nesse 

contexto, surge a racionalidade ambiental, que confronta interesses opostos, 

rompe obstáculos epistemológicos e propõe a criação de novas formas de 

organização produtiva e propulsão de saberes ambientais. 

Para atingir essa nova racionalidade, guiada pela lógica ambiental 

complexa e sistêmica, as comunidades terão de se reapropriar de seus recursos 

naturais e culturais para, a partir deles, definir novos estilos de vida em um cenário 

de diversidade, soberania nacional e autonomia local. 107  Nesse prisma, a 

sociedade deve incorporar os direitos e valores ambientais por meio dos diversos 

atores (Estado, cidadão e coletividade), como um interesse social tão relevante 

quanto qualquer outro já consagrado. Contudo, o meio ambiente não deve ser 

tratado apenas como um direito, mas como um dever fundamental, mediante o 

desenvolvimento das noções de igualdade e solidariedade até então esquecidas, 

dada a proeminência da liberdade, de caráter individualista108. 

O aperfeiçoamento da ética ambiental requer, além da transformação 

coletiva, comprometimento pessoal do indivíduo na adoção de conduta de vida 

comunitária sustentável, autolimitando seus comportamentos no uso dos 

recursos naturais, consciente de ser dependente deles para que possa usufruir de 

uma vida boa e garantir a continuidade da sua e das demais espécies109. Como 

salientam Penna e Bastianetto110, “essa construção perpassa pelo sentimento de 

pertencimento a uma sociedade, trazendo à tona a preocupação com o coletivo e 

norteando a conduta para o bem comum”. 

                                                     
106 GRUSKI, Bruno César; SOUZA-LIMA, José Edmilson de. Ambientalização do direito e efetividade 
das políticas públicas ambientais. Revista Novos Estudos Jurídicos, n. 21, p. 718-749, 2016, p. 722. 
107 Ibid., p. 724. 
108 LOSS; ZOLET; PIRES, op. cit., p. 145. 
109 Ibid., p. 146. 
110 PENNA, Ana Christina de Barros Ruschi Campbell; BASTIANETTO, Lorena Machado Rogedo. A 
nova ética ambiental contemplando um olhar para o “outro”. In: SOUZA, José Fernando Vidal de; 
BORGES, Leonardo Estrela; PADILHA, Norma Sueli (Orgs.). Direito ambiental e socioambientalismo 
III [Recurso eletrônico on-line], CONPEDI/UnB/UCB/IDP/UDF. Florianópolis: CONPEDI, 2016, p. 119. 



 

60 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

 

Pantoja111 propõe uma transformação sistemática no sentido de incorporar 

o pensamento ambiental em cada um dos atos e relações sociais humanas, por 

meio da construção cultural de um novo modo de vida, cujo propósito se traduza 

em obter uma vida decente, como uma máxima moral factual, ao retirar dessa 

posição o ato de acumular (bens materiais). Para o autor, um dos passos mais 

importantes consistiria na consolidação do princípio pró-ambiente como norma 

ius cogens, associado à criação ou modificação de órgãos existentes (Tribunal 

Penal Internacional e Corte Interamericana de Direitos Humanos) para que possam 

sancionar os responsáveis (pessoas físicas ou jurídicas) por danos ambientais, a 

fim de se edificar uma estrutura organizacional internacional focada na 

preservação e manutenção das condições de vida digna. 

A disseminação dessa cultura da sustentabilidade requer a constituição de 

uma sólida consciência social em relação ao direito a um ambiente saudável e 

produtivo; o reconhecimento universal quanto ao valor da diversidade biológica, 

da heterogeneidade cultural e do pluralismo político; o respeito a uma ética inter e 

intrageracional; a priorização das necessidades básicas, a elevação da qualidade 

de vida e a inclusão social; o reconhecimento da eficácia de práticas de 

descentralização econômica e gestão participativa; e a incorporação de uma 

dialética que aproxime o particular do universal e o local do global. 112  Nessa 

perspectiva, Leff113 arremata: 

 

Em um cenário de diversidade cultural, soberania nacional e autonomias 

locais, a nova ordem sustentável não poderá se construir pela globalização do 

mercado, mas sim através de processos socioculturais nos quais se definem 

estratégias de apropriação, uso e transformação da natureza e em que a 

economia global haverá de reconstituir-se como a articulação de economias 

locais sustentáveis. Tais processos de transformação implicarão o encontro 

                                                     
111 PANTOJA, Jairo Enrique Lucero. Función de utilidad. Entre el ambiente y el sostenimiento de la 
economía. Medio Ambiente & Derecho. Revista electrónica de derecho ambiental, Sevilla, n. 32, p. 
1-17, 2018, p. 14. 
112 NALINI, op. cit., p. 175. 
113 LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Trad. Luis Carlos 
Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 233. 
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de diversas racionalidades, algo muito mais complexo e complicado, porém 

mais viável como estratégia de sustentabilidade que os ditames do mercado. 

 

Em contraposição à racionalidade cartesiana, que desconsiderava as 

cosmovisões das culturas tradicionais, fundadas em uma visão mais orgânica da 

vida e da relação com a natureza, a pós-modernidade reclama uma cultura da 

diferença, da outridade e da qualidade de vida, impulsionando a abertura da ciência 

para outros saberes e uma gestão ambiental participativa114. Essa mudança de 

paradigma já pode ser verificada no relatório da Plataforma Intergovernamental de 

Políticas Científicas sobre Biodiversidade – IPBES, trazido à baila na subseção 1.1 

deste trabalho, porquanto contempla o saber tradicional, particularmente sobre 

questões relevantes para os povos indígenas e comunidades locais115. 

A construção da racionalidade ambiental proposta por Leff116 demanda um 

processo de transformações sociais dirigido a um estilo alternativo de 

desenvolvimento que implica incorporação dos valores do ambiente na ética 

individual, nos direitos humanos e nas normas jurídicas que orientam e sancionam 

o comportamento dos atores econômicos e sociais; socialização do acesso e a 

apropriação da natureza; democratização dos processos produtivos e do poder 

político; aproveitamento dos recursos numa gestão participativa e 

descentralizada; transformações institucionais que permitam uma administração 

transversal do desenvolvimento; integração interdisciplinar do conhecimento e da 

formação profissional e abertura de um diálogo entre ciência e saberes não 

científicos. 

A antiga filosofia atribuía ao conhecimento a função de sustentar uma ética, 

já o pensamento moderno concebe a finalidade do saber no domínio sobre o 

entorno para modificá-lo. Após quase cinco séculos trilhados no rumo dessa 

última orientação, Nalini117 propõe uma síntese de ambas as posições, dado que o 

                                                     
114 Ibid., p. 236. 
115  IPBES. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services 
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
Disponível em: <https://www.ipbes.net/event/ipbes-7-plenary/>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
116 LEFF, op. cit., 2006, p. 241. 
117 NALINI, op. cit., p. 17. 
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extraordinário poderio tecnológico do homem atual acrescenta e aprofunda suas 

responsabilidades. 

Mister advertir, como alerta Todorov118 , que não se trata de substituir a 

ciência pela natureza, mas de uma ciência imediatista e despreocupada com o 

impacto de suas descobertas por outra que leva em conta as gerações futuras e 

os vizinhos que habitam ao lado. O conhecimento científico permanece, portanto, 

indispensável, inclusive para subsidiar as ações de prevenção e combate aos 

efeitos nefastos dos abusos tecnológicos. Nesse processo de reconstrução 

racional e social, o Direito constitui ferramenta indispensável, consoante afirmam 

Capra e Mattei119: 

 

Em nossa época, o objetivo comum a todos deve ser o uso das leis humanas 

(em consonância com a natureza) para criar e investir no potencial das 

comunidades sustentáveis – ambientes sociais, culturais e físicos nos quais 

possamos concretizar nossos projetos de vida e nossas aspirações, sem com 

isso comprometer as oportunidades das gerações vindouras. [...] podemos e 

devemos aprender com os ecossistemas a viver de maneira sustentável, o que 

requer que tornemos nossos diferentes valores humanos compatíveis com o 

valor fundamental de manter a vida na Terra. 

 

Com inspiração nessas ideias e sob as balizas do Direito, entende-se 

necessário aprofundar e solidificar, nos acordos internacionais e nas leis internas 

de cada país, o componente ético, de modo a redirecionar a base teórica do 

desenvolvimento sustentável rumo à consolidação de uma racionalidade 

ecocêntrica em que o progresso seja construído a partir das simbioses homem-

natureza; ciência-filosofia; processos produtivos-diversidade cultural; e 

economia-equidade socioambiental. 

 

                                                     
118 TODOROV, Tzvezan. Os inimigos íntimos da democracia. Trad. Joana Angélica d’Ávila Melo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 121. 
119 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a 
natureza e a comunidade. Trad. Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2018, p. 247-248. 
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1.5 Estado Socioambiental de Direito brasileiro no contexto da 

constitucionalização da proteção ambiental 

 

Como demonstrado nas subseções precedentes, a crise ambiental ou 

ecológica deflagrada pelo modelo econômico industrial – de intensa exploração 

dos recursos naturais e degradação do meio ambiente – levou a comunidade 

internacional à exposição ao risco iminente das catástrofes ecológicas, bem como 

ao comprometimento da qualidade de vida das pessoas e da própria sobrevivência 

humana e não humana. 

De acordo com Morato Leite 120 , a sociedade de risco é aquela que, em 

função de seu contínuo crescimento econômico, está suscetível a sofrer, a 

qualquer tempo, as consequências de uma catástrofe ambiental. O autor constata 

o agravamento dos problemas na transição da sociedade industrial para a 

sociedade contemporânea, haja vista não ter ocorrido uma adequação dos 

mecanismos jurídicos de solução dos desafios desta última. 

A tomada de consciência dessa problemática, ameaçadora não apenas da 

dignidade, mas da existência humana em si, impulsionou o surgimento e a 

legitimação social de valores ecológicos, que ganhou notabilidade mundial a partir 

da já citada Conferência de Estocolmo de 1972 121 . Esse conteúdo axiológico 

somou-se aos já consagrados valores liberais e sociais, de modo a se incorporar 

à base do Estado Constitucional, que passa a ser compreendido como Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito. 

Sobre esse fenômeno, Sarlet e Fensterseifer 122  destacam que a teoria 

constitucional tem sido marcada por um processo evolutivo de constante 

transformação e aprimoramento, o qual é modelado a partir das relações sociais 

que legitimam a ordem constitucional, assim como das novas feições e tarefas 

                                                     
120 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 158. 
121  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations Conference on the human 
environment. Stockholm, 5-16 jun. 1972. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/docs/meio-
ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
122 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 28. 
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incorporadas ao Estado e ao Direito de modo geral, na busca de uma salvaguarda 

mais ampla dos direitos fundamentais (individuais, sociais e ecológicos) e da 

dignidade humana.  

Bonavides 123  ensina que os direitos fundamentais passaram na ordem 

institucional a se manifestar em três gerações sucessivas, que traduzem 

inequivocamente um processo cumulativo e qualitativo, o qual, segundo tudo faz 

prever, tem por bússola uma nova universalidade material e concreta. Nessa 

perspectiva, os direitos da primeira geração ou da liberdade (direitos civis e 

políticos), que têm por tutela o indivíduo e são oponíveis ao Estado, somam-se aos 

direitos da segunda geração ou da igualdade (direitos sociais, culturais e 

econômicos), os quais atribuem à coletividade o poder de exigir do Estado 

determinadas prestações materiais ou garantias institucionais e, finalmente, aos 

direitos da terceira geração, assentados sobre a fraternidade ou solidariedade 

(direitos ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao 

patrimônio comum da humanidade), para o alcance de uma universalidade que os 

erige a um grau mais alto de juridicidade, concretude, positividade e eficácia. 

Importante observar que os direitos da liberdade – como é o caso do direito 

à propriedade, em sua concepção clássica – exprimem a garantia de defesa de 

uma ação negativa, uma abstenção estatal. Os direitos da igualdade, por sua vez, 

oferecem a possibilidade de exigência de uma prestação fática, uma ação positiva 

do Estado. O direito ao meio ambiente se enquadra, todavia, na terceira dimensão, 

ou seja, no rol dos direitos da fraternidade ou da solidariedade. 

Para Alexy124, trata-se de um “direito fundamental completo”, porquanto 

formado por um feixe de posições bastante distintas que dizem respeito em parte 

a prestações fáticas e em parte a prestações normativas. Compõem esse feixe o 

direito a que o Estado se abstenha de determinadas intervenções no meio 

ambiente (defesa), o direito a que o Estado proteja o titular do direito fundamental 

contra intervenções de terceiros lesivas ao meio ambiente (proteção), o direito a 

que o Estado inclua o titular do direito fundamental nos procedimentos relevantes 

                                                     
123 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 562-
573. 
124 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 442-443. 
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para o meio ambiente (a procedimentos) e o direito a que o próprio Estado tome 

medidas fáticas benéficas ao meio ambiente (a prestações fáticas). 

Na esteira das ideias propugnadas pelo citado jurista 125 , os direitos a 

procedimentos dividem-se em quatro grupos: 1) competências de direito privado; 

2) procedimentos judiciais e administrativos; 3) organização em sentido estrito; e 

4) formação da vontade estatal. O primeiro grupo comporta os direitos em face da 

criação pelo Estado de normas constitutivas destinadas à fundamentação, 

modificação e eliminação de posições jurídicas de direito privado, entre as quais 

figura o direito de propriedade. 

A proteção ao meio ambiente vem sendo constitucionalizada por diversos 

Estados, por exemplo: Constituição Portuguesa (1976), Constituição Grega (1975), 

Constituição Espanhola (1978), Lei Fundamental Alemã (1949, por meio das 

reformas constitucionais de 1994 e 2002), Constituição Colombiana (1991), 

Constituição Sul-Africana (1996), Constituição Suíça (2000), Constituição 

Francesa (1958, mediante a incorporação da Carta do Meio Ambiente de 2004), 

Constituição Equatoriana (2008) e Constituição Boliviana (2009) 126. 

A Constituição Federal brasileira de 1988 insere-se na órbita do progressivo 

movimento de constitucionalização da garantia de proteção ambiental, ao 

reconhecer, em seu art. 225, caput, a essencialidade da qualidade do ambiente 

para o desfrute de uma vida digna, segura e saudável para as presentes e futuras 

gerações. A tutela do meio ambiente se destina, portanto, ao cumprimento de um 

dever de solidariedade intergeracional, elencado, inclusive, como objetivo da 

República Federativa do Brasil, no art. 3º, I, da CF/88127. 

Esse dever de solidariedade vem sendo reconhecido pelos tribunais 

superiores como norma orientadora do sistema de proteção ecológico 

constitucional, incumbindo ao Estado e à própria coletividade a obrigação de 

preservar o meio ambiente para presentes e futuras gerações, de modo a evitar, 

conforme salientou o Supremo Tribunal Federal – STF, “[...] que irrompam, no seio 

                                                     
125 Ibid., p. 483-484. 
126 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 55. 
127 Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; 
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da comunhão social, os graves conflitos intergeracionais marcados pelo 

desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade desse bem 

essencial de uso comum de todos [...]” 128. 

 

1.5.1 Direito-dever fundamental de proteção ao meio ambiente e dimensão 

ecológica da dignidade da pessoa humana 

 

Identifica-se no artigo 225 da CF/88, como pontuado por Sarlet e 

Fensterseifer129, a opção político-jurídica da Lei Fundamental por uma abordagem 

originalmente alinhada ao “antropocentrismo jurídico ecológico”, na medida em 

que a proteção de valores e bens jurídicos ambientais impõe fortes restrições aos 

direitos e ao comportamento do ser humano, inclusive a ponto de atribuir ao 

próprio direito ao ambiente um regime jurídico-constitucional de “direito-dever 

fundamental”, com o fito de resguardar bens jurídicos que transcendem a fronteira 

humana. Os mencionados autores acrescentam que, na última década, vem 

emergindo “um novo paradigma jurídico-constitucional ecocêntrico, apto a 

reconhecer o valor intrínseco inerente à Natureza no seu conjunto (elementos 

bióticos e abióticos)” 130. 

Dessa “virada ecológica” na concepção dos direitos fundamentais e 

também do princípio da dignidade da pessoa humana (a partir de sua dimensão 

ecológica) advêm limites ao exercício dos demais direitos fundamentais (liberais 

e sociais), mas sempre no intuito de perseguir a integralidade, a indivisibilidade e 

a interdependência que caracterizam o regime jurídico jusfundamental. 

Para efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 

CF/88 lançou mão de diversas regras e princípios que revelam a adoção do modelo 

de Estado Socioambiental, sendo pertinente mencionar neste azo: i) o princípio do 

desenvolvimento sustentável; ii) o dever de cumprimento da função 

                                                     
128 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI.3534/ DF. Relator: Min. Celso de Melo. Julgamento em 
1º set. 2005. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&pesquisa_inteiro_teor=false&sin
onimo=true&plural=true&radicais=false&buscaExata=true&page=1&pageSize=10&queryString=AD
I%203540%20&sort=_score&sortBy=desc>. Acesso em: 7 dez. 2020. 
129 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., 2013, p. 40-43. 
130 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., 2019, p. 71. 
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socioambiental da propriedade; iii) a disponibilização de meios processuais de 

proteção do meio ambiente (ação popular e ação civil pública); iv) a atribuição aos 

entes federativos de competência comum para realizar a gestão ambiental; v) a 

preconização da defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica; 

vi) a imposição ao Poder Público das prestações positivas elencadas no §1º do 

art. 225; e vii) a fixação aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, de tríplice 

responsabilização (administrativa, penal e cível – reparação de danos) pelas 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. 

A leitura do panorama normativo exposto acima sob o prisma das lições de 

Bercovici 131  conduz à importante percepção de que, no embate dos diversos 

valores político-sociais que permeavam o Estado em 1988, o povo brasileiro, no 

exercício de sua soberania, escolheu proteger o meio ambiente, a fim de garantir o 

equilíbrio ecológico essencial à qualidade (dignidade) de vida de suas presentes e 

futuras gerações. Eis o norte que o Direito e seus operadores não devem perder de 

vista na solução dos conflitos sociais. 

Benjamin132 elenca como benefícios substantivos133 da constitucionalização 

da proteção do ambiente o “estabelecimento de um dever constitucional genérico 

de não degradar, alicerce do regime de explorabilidade limitada e condicionada”; 

“a ecologização da propriedade e da sua função social” e “a proteção ambiental 

como direito fundamental” 134. Consoante defende o jurista, o primeiro benefício 

citado implica a substituição definitiva do regime de explorabilidade plena e 

incondicionada (com limites mínimos e pulverizados) pelo regime de 

explorabilidade limitada e condicionada (com limites amplos e sistemáticos, 

centrados na manutenção dos processos ecológicos). Trata-se da imposição de 

dever constitucional de ordem pública; autossuficiente (com força vinculante 

                                                     
131 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do constitucionalismo. São 
Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 14. 
132  
133  Segundo Benjamin, os benefícios da constitucionalização do ambiente podem apresentar 
caráter substantivo (material ou interno), os quais reorganizam a estrutura profunda de direitos e 
deveres, assim como da própria ordem jurídica; ou formal (ou externo), relacionados com a 
afirmação concreta ou implementação das normas de tutela ambiental. In: Ibid. 
134  No rol dos benefícios substantivos identificados pelo autor, figuram ainda a “legitimação 
constitucional da função estatal reguladora” e a “redução da discricionariedade administrativa”. In: 
Ibid, p. 100-101. 
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plena, dispensando, na sua aplicação genérica, a atuação do legislador); 

inafastável (quer por vontade particular, quer a pretexto de discricionariedade 

administrativa); de cunho atemporal e transindividual; e intrínseco ao direito de 

propriedade. 

De fato, ao determinar ao Poder Público e à coletividade a incumbência de 

defender e preservar o ambiente, o art. 225 da CF/88, no mesmo passo em que 

enuncia deveres de proteção estatais, também sublinha a responsabilidade dos 

particulares, o que confere clara estrutura de direito-dever à tutela fundamental de 

proteção ao meio ambiente. No âmbito dos deveres fundamentais de proteção 

ambiental, está contida a obrigação atinente ao cumprimento da função 

socioambiental (ou ecossocial) da propriedade (e da posse), capaz de redefinir o 

conteúdo do instituto em questão sob a moldura dos novos valores 

constitucionais sociais e ecológicos.  

Para a consecução desse dever, cabe ao respectivo titular respeitar as 

normas constitucionais e infraconstitucionais voltadas ao resguardo da qualidade 

ambiental, podendo-se citar exemplificativamente aquelas relacionadas ao uso 

sustentável dos recursos naturais, à preservação e recuperação135 dos espaços 

territoriais especialmente protegidos, os quais, consoante a doutrina de Milaré136, 

são constituídos, em sentido amplo (lato sensu), pelas Unidades de Conservação 

da Natureza (Lei nº 9.985/2000), Áreas de Preservação Permanente, Reservas 

Florestais Legais e Áreas de Uso Restrito (Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal) 

e Áreas de Proteção Especial (Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano). 

O segundo benefício listado por Benjamin137  agrega à função social da 

propriedade, tanto urbana como rural, um forte e explícito componente ambiental, 

de modo a ensejar a requalificação e a renovação do direito de propriedade sob o 

prisma de sua função socioambiental (ou ecossocial). Na mesma direção, o 

terceiro benefício mencionado eleva a tutela ambiental ao patamar de direito 

fundamental, conferindo-lhe, portanto, aplicabilidade imediata e situando-o no 

                                                     
135 E indenização dos danos ambientais causados. 
136 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.235. 
137 BENJAMIN, op. cit., p. 96-99. 
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mesmo patamar de outros também previstos no quadro constitucional, dentre os 

quais se destaca o direito de propriedade. 

A regra inscrita no §1º do art. 5º da Constituição138 significa que as normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais devem ser imediatamente 

cumpridas e aplicadas, tanto pelos particulares, quanto pelo Estado, 

independentemente da produção de qualquer ato legislativo ou administrativo, 

porquanto são formalmente efetivas. Grau139 explica que “[...] tais normas não têm 

mais caráter meramente programático, ao assumir a configuração de preceitos 

auto-executáveis, aos quais o aplicador último do direito – o Poder judiciário – 

deve conferir efetividade jurídica ou formal”.  

Para o autor140, o texto constitucional, por si só, não garante a efetividade 

material ou eficácia dessas normas, tampouco a realização dos fins por elas 

colimados. A presente obra se debruçará, nas seções 2 e 3, justamente sobre o 

papel do Poder Judiciário na perseguição da realização prática do direito-dever 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

1.5.2 Proteção ambiental como cláusula pétrea e princípio da vedação ao 

retrocesso 

 

Outra relevante consequência da fundamentalidade formal e material do 

direito-dever ao meio ambiente equilibrado consiste em sua condição de cláusula 

pétrea (nos termos do art. 5º, §1º141, combinado com o art. 60, §4º, IV142, da Lei 

Maior), o que deve lhe conferir resistência essencial às ameaças de retrocesso. 

Dessa forma, no Brasil, a proibição de retrocesso constitui princípio constitucional 

implícito, decorrente da inserção da proteção ambiental no rol dos conteúdos 

                                                     
138 “As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” 
(Constituição Federal de 1988, art. 5º, §1º). 
139 GRAU. Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação e crítica). 11. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 326. 
140 Ibid. 
141 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: […] § 1º As normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
142 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [..] § 4º Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: […] IV – os direitos e garantias individuais. 
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permanentes da CF/88, a partir de sua consagração como direito fundamental 

(artigo 225), dotado, pois, do status de cláusula pétrea143.  

Na lição de Canotilho144, o princípio da proibição do retrocesso ecológico 

aplica-se tanto internamente aos Estados quanto em âmbito internacional. Na 

seara interna, impõe que, a menos que as circunstâncias de fato se alterem 

significativamente, não se admite o recuo para níveis de proteção inferiores aos 

anteriormente consagrados, limitando a adoção de legislação de revisão ou 

revogatória. Já na esfera internacional, significa que o nível de proteção ecológica 

estabelecido nos acordos não pode ser inferior ou igual ao nível praticado pelo 

Estado-Membro menos protetor. 

Nesse trilhar, consoante assinalam Sarlet e Fensterseifer145, a humanidade 

caminha na perspectiva de ampliação da salvaguarda da dignidade humana, 

consubstanciando a ideia de um “patrimônio político-jurídico” formado pela 

consolidação dos avanços construídos ao longo de seu percurso histórico 

civilizatório, para aquém do qual não se deve retroceder. 

Segundo avalia Prieur146, o retrocesso ou a redução do progresso das leis 

de preservação ambiental configuraria um dramático prejuízo para a natureza e 

para a própria humanidade, pois causaria graves problemas econômicos e sociais 

a longo prazo. Por essa razão, o autor propõe um novo compromisso da 

comunidade internacional com a não regressão, ao argumentar que o referido 

princípio encontra fundamento em vários instrumentos de direito internacional. 

Com efeito, já na Declaração de Estocolmo de 1972147, o “Princípio 1” prevê 

o dever solene dos Estados de proteger e melhorar o meio ambiente para as 

gerações presentes e futuras. No mesmo sentido, o “Princípio 27” da Conferência 

das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, ocorrida no Rio de 

Janeiro em 1992, estabelece que Estados e povos devem cooperar de boa-fé e 

                                                     
143 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., 2013, p. 288. 
144 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito constitucional 
ambiental brasileiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 65. 
145 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., 2013, p. 287. 
146 PRIEUR, Michel. Chapter 18: Non-regression. In: AQUILA, Yann; VIÑUALES, Jorge. E. (Eds.). A 
global pact for the environment: legal foundations. Cambridge: C-EENRG, 2019, p. 142. 
147  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations Conference on the human 
environment. Stockholm, 5-16 jun. 1972. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/docs/meio-
ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
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imbuídos de um espírito de parceria para o desenvolvimento progressivo do direito 

internacional no campo do desenvolvimento sustentável148 , o que denota uma 

busca pelo contínuo aperfeiçoamento da preservação da natureza. 

O reconhecimento do princípio da proibição de retrocesso ambiental vem se 

consolidando de forma mais clara no âmbito de acordos internacionais mais 

recentes. É o caso do documento final “O futuro que queremos”, adotado pela 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável da Rio+20, de 

2012, que, em seu parágrafo 20, veda qualquer reversão dos níveis já existentes de 

proteção ambiental149. 

Em 2018, na Costa Rica, foi subscrito por 14 países da América Latina e do 

Caribe, incluindo o Brasil, o Acordo de Escazú, no bojo do qual foram consignados, 

dentre outros, os princípios da não regressão (ou da vedação de retrocesso) e da 

progressividade150. O primeiro significa não retroceder na proteção ambiental, seja 

em âmbito legislativo, seja na seara das exigências administrativas, enquanto o 

segundo propõe que as eventuais alterações na atuação do Poder Público sejam 

dirigidas à mudança para o progresso ambiental151. 

De acordo com Rothenburg 152 , o princípio da vedação de retrocesso 

ambiental tem relação de complementariedade com o critério da proibição de 

proteção insuficiente, que deriva da máxima da proporcionalidade e constitui meio 

eficaz a orientar o sopesamento e ponderação, quando em jogo diversos direitos 

fundamentais. Assim, os promotores desses direitos (autoridades públicas e 

                                                     
148 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations Conference on Environment and 
Development. Rio de Janeiro, 3-14 jun. 1992. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
149 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. The future we want. United Nations Conference 
on Sustainble Development. Rio de Janeiro, 20-22 jun. 2012. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
150 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Acordo Regional sobre Acesso à Informação, 
Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe. 
Ecazú, 4 mar. 2018. Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/acordodeescazu/>. Acesso em: 
23 jun. 2019.  
151 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 
22. 
152 ROTHENBURG, Walter Claudius. Não retrocesso ambiental: direito fundamental e controle de 
constitucionalidade. In: BRASIL. Senado Federal. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental. 
Brasília: Senado Federal, 2012, p. 250. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242559>. Acesso em: 24 jun. 2019. 
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legisladores), ao tempo em que não devem praticar excessos, também estão 

obrigados a alcançar limites mínimos de efetivação. E, uma vez atingido 

determinado nível de desenvolvimento, a proibição de retrocesso funciona como 

garantidor dessa conquista153. 

A proibição de recuo em matéria ambiental pode, ainda, ser entendida como 

direito subjetivo negativo pelo qual o Estado deve se abster de legislar no sentido 

de reduzir os direitos adquiridos, o que atentaria contra os princípios da segurança 

e da confiança154. Logo, uma vez concedida determinada prestação fundamental 

pelo Estado, dando concretude a um mandamento constitucional, esta passa a 

compor o núcleo desse direito, não mais podendo ser arbitrariamente retirada tal 

conquista do indivíduo e da coletividade, por força da denominada proibição do 

retrocesso social, a qual, ao englobar a dimensão ambiental, pode ser 

compreendida como proibição de retrocesso socioambiental (ou ecossocial). 

Conforme Ayala155, mesmo entre aqueles que não admitem um princípio 

autônomo de proibição de regresso nos graus de realização social, há relativo 

consenso acerca da vedação de uma desconstituição dos níveis de realização de 

direitos fundamentais sem que sejam apresentadas justificativas 

jusfundamentais suficientes, porquanto a manutenção do patamar de 

desenvolvimento social encontra-se fundamentada no “mínimo existencial”, de 

modo que sua reversão demandaria um ônus argumentativo extremamente alto. 

Desta feita, o princípio da vedação de retrocesso compõe a base da 

edificação do Estado Socioambiental (ou Ecossocial) de Direito, na medida em que 

contribui para fixar um piso mínimo de proteção ao meio ambiente, a partir do qual 

as futuras medidas de tutela devem ser ampliadas, com o fito de salvaguardar 

sempre um patamar mais alto de qualidade ambiental e dignidade humana, 

                                                     
153 Ibid., p. 251. 
154 BÜHRING, Marcia Andrea. Direito social: proibição de retrocesso e dever de progressão. Direito 
& Justiça, Porto Alegre, v. 41, n. 1, p. 56-73, 2015. 
155 AYALA, Patryck de Araújo. Direito fundamental ao ambiente e a proibição de regresso nos níveis 
de proteção ambiental na Constituição brasileira. In: BRASIL. Senado Federal. Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). Princípio da Proibição de 
Retrocesso Ambiental. Brasília: Senado Federal, 2012, p. 234. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242559>. Acesso em: 24 jun. 2019. 
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atentando para a responsabilidade com as gerações vindouras, haja vista boa 

parte dos recursos naturais estar sujeita ao esgotamento156. 

O princípio em estudo foi expressamente reconhecido e aplicado pelo 

Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4717/DF, que questionava a redução promovida pela 

Medida Provisória nº 558/2012 no tocante aos perímetros de proteção dos 

Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das 

Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de Proteção 

Ambiental do Tapajós. O acórdão foi publicado em 15/02/2019, merecendo 

transcrição o seguinte trecho da ementa: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012. 

CONVERSÃO NA LEI N.12.678/2012. INÉPCIA DA INICIAL E PREJUÍZO DA AÇÃO 

QUANTO AOS ARTS. 6º E 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012 E AO ART. 

20 DA LEI N. 12.678/2012. POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONAIS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA 

NORMATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA ÁREA DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO 

SOCIOAMBIENTAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, 

JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE.  

[...] 

4. As alterações promovidas pela Lei n. 12.678/2012 importaram diminuição 

da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por 

ela atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso 

socioambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da 

Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade 

parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, sem pronúncia de 

nulidade. 

                                                     
156 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica 
da dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto 
Alegre: Saraiva, 2008, p. 263. 
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[...]157 

 

No mesmo passo, em 30/11/2020, a Corte Suprema concedeu medida 

liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 

747/DF158, no bojo da qual se alega a ocorrência de afronta ao artigo 225 da CF/88 

quando da revogação das Resoluções nºs 84/2001, 302/2002 e 303/2002 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA por força da aprovação da 

Resolução nº 500/2020 do mesmo órgão. Esta última havia suprimido os aludidos 

marcos regulatórios atinentes, respectivamente, ao licenciamento de 

empreendimentos de irrigação; a parâmetros, definições e limites de áreas de 

preservação permanente de reservatórios artificiais e regime de uso do entorno; e 

a parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente em geral.  

O STF entendeu configurado aparente retrocesso na proteção e defesa dos 

direitos fundamentais à vida (art. 5º, caput), à saúde (art. 6º) e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225, caput), vez que “a mera revogação de 

normas operacionais fixadoras de parâmetros mensuráveis necessários ao 

cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou atualização, 

compromete a observância da Constituição, da legislação vigente e de 

compromissos internacionais”. Dessarte, diante do “aparente estado de anomia e 

descontrole regulatório, a configurar material retrocesso no tocante à satisfação 

do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente, incompatível com 

a ordem constitucional e o princípio da precaução”, o Tribunal suspendeu 

liminarmente os efeitos da Resolução CONAMA nº 500/2020, com a imediata 

restauração da vigência e eficácia das Resoluções 84/2001, 302/2002 e 303/2002. 

Oportuno enfatizar que, na retrocitada decisão, além do controle de 

constitucionalidade, o STF empreendeu importante controle de convencionalidade, 

                                                     
157 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 
4717/DF. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. Carmen Lúcia. Diário de Justiça Eletrônico publicado em 
15 fev. 2019. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/>. Acesso em: 18 nov. 2020. 
158  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental – ADPF nº 747/DF. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. Rosa Weber. Diário de Justiça 
Eletrônico publicado em 10 dez. 2020. Disponível em: 
<http://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page
=1&pageSize=10&queryString=ADPF%20747&sort=_score&sortBy=desc>. Acesso em: 29 jan. 
2021. 
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ao detectar o malferimento aos compromissos internacionais assumidos pelo 

Estado brasileiro, conforme delineado no voto da Ministra Relatora Rosa Weber, 

cujo teor expõe que a revogação das resoluções em questão “[...] sugere 

agravamento da situação de inadimplência do Brasil para com suas obrigações 

constitucionais e convencionais de tutela do meio ambiente” 159. 

Não obstante a garantia constitucional da proibição de retrocesso, a 

legislação ambiental brasileira tem passado, nos últimos anos, por um processo 

de flexibilização, do qual constitui exemplo notável a aprovação da Lei nº 

12.651/2012, que ficou conhecida como Novo Código Florestal. Essa 

nomenclatura é, inclusive, contestada por grande parte da doutrina, pois a referida 

lei contempla um campo de abrangência bem menor se comparada ao Decreto nº 

23.793/1934 160  ou à Lei nº 4.771/1965, que o substituiu, tendo havido um 

“esvaziamento” do Código Florestal, tal como originalmente concebido, além do 

fato de albergar enorme quantidade de dispositivos voltados para a atividade 

agrícola, ocupação de áreas urbanas, zona costeira e tantas outras161.  

Diante da nítida redução na proteção conferida ao meio ambiente, tão logo 

sancionada, a Lei nº 12.651/2012 teve 53 de seus 84 artigos questionados, 

mediante três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902 e 4.903), 

ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República. Dentre os diversos recuos nos 

níveis de resguardo ambiental, destacam-se a flexibilização das normas vigentes 

sobre Áreas de Preservação Permanente – APP às margens dos cursos d’água, a 

consolidação de danos ambientais decorrentes de infrações à legislação de 

proteção das aludidas áreas, praticadas até 22 de julho de 2008, e a “anistia” aos 

desmatadores. 

                                                     
159  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental – ADPF nº 747/DF. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. Rosa Weber. Diário de Justiça 
Eletrônico publicado em 10 dez. 2020. Disponível em: 
<http://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page
=1&pageSize=10&queryString=ADPF%20747&sort=_score&sortBy=desc>. Acesso em: 29 jan. 
2021. 
160 Primeiro Código Florestal Brasileiro. 
161 ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao Novo Código Florestal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, 
p. 4. 
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Embora as referidas ADIs tenham sido julgadas parcialmente 

procedentes162, nenhum de seus dispositivos foi declarado inconstitucional; tão 

somente expressões foram consideradas incompatíveis com os ditames 

constitucionais e, em alguns casos, foi atribuída interpretação conforme a CF/88. 

A despeito de ser esse resultado questionável163, a realidade dos fatos é que a Lei 

nº 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 e foi considerada 

constitucional pela mais alta Corte do país164, estando, portanto, em pleno vigor.  

Entretanto, como asseveram Vasconcelos e Freitas165, “o novo paradigma 

legal há de se coadunar com os princípios do Estado Constitucional Brasileiro”. As 

autoras defendem a aplicação de interpretação conforme a Constituição, à nova 

lei florestal e à própria decisão do STF, à luz inclusive da jurisprudência 

consolidada da Corte Suprema e também do Superior Tribunal de Justiça – STJ 

em favor da proteção ambiental. Sob tal linha de raciocínio, os dispositivos do 

Novo Código devem ser lidos a partir de uma visão sistêmica de seu texto e de 

todo o ordenamento jurídico, que recebe as irradiações da dimensão objetiva dos 

direitos e garantias fundamentais.  

Assim, a consolidação de áreas desmatadas irregularmente até 28 de julho 

de 2008, conforme as regras previstas na vergastada lei florestal, não implica a 

dispensa de outras formas de reparação civil dos prejuízos ambientais, como a 

imposição de compensações, medidas corretivas, recuperação de outras áreas, 

                                                     
162 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 
4901/DF – Distrito Federal – Processo(s) Apensado(s): ADI 4902 ADI 4903 ADI 4937). Tribunal 
Pleno. Relator(a): Min. Luiz Fux. 28 fev. 2018. Diário de Justiça Eletrônico n. 40, publicado em 1º 
mar. 2018. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4355097>. 
Acesso em: 29 jun. 2019.  
163  Mesmo após a oitiva de especialistas técnicos acerca dos efeitos prejudiciais ao direito 
fundamental ao meio ambiente equilibrado, decorrentes do Novo Código Florestal, a decisão do 
Supremo Tribunal Federal fez prevalecer o interesse econômico sobre a proteção do ambiente, 
mostrando-se desalinhada à proteção constitucional já alcançada e, portanto, ao princípio da 
vedação do retrocesso socioambiental. In: COSTA, Beatriz Souza; GABRICH, Lara Maia Silva. A área 
rural consolidada e a anistia aos danos ambientais no Código Florestal Brasileiro: retrocesso 
legitimado pelo STF. Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí, Ijuí, ano 
XXVII, n. 50, p. 102-114, jul/dez 2018. 
164 Observadas as adequações e interpretações conforme a Constituição atribuídas no julgamento 
das ADIs. 
165  VASCONCELOS, Luciana Barreira de; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. As áreas de preservação 
permanente no entorno de lagos e lagoas no novo código florestal e na Lei nº 16.810/2019 do 
Estado do Ceará à luz do princípio da vedação de retrocesso ambiental. Revista de Direito 
Ambiental-RDA, RT-Online, v. 97, p. 179-203, jan./mar. 2020. 
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pagamento de indenização voltada a fundos de proteção ao meio ambiente, etc., 

de acordo com o que se mostrar necessário à efetiva restauração do equilíbrio 

ecológico166. 

Tal entendimento visa afastar a configuração de degradações premiadas, o 

que não se compatibilizaria com o princípio da vedação de retrocesso ambiental, 

tampouco com o direito-dever constitucional de proteção ao meio ambiente. Em 

meio às fortes pressões econômicas direcionadas à relativização da proteção à 

natureza, despontam inúmeras outras iniciativas legislativas além da Lei nº 

12.651/2012. A título de exemplo, Freitas e Pompeu167 citam: 

 

[...] “emenda da vaquejada” (Emenda Constitucional 96/2017), que estabelece 

uma mutação perversa no sentido das palavras para permitir a tortura contra 

animais: pela chamada luta para a “flexibilização do licenciamento ambiental”, 

tendo em vista a celeridade da implementação de instalações (Projeto de Lei 

3.729/2004); o projeto de lei que quer modificar a “lei dos agrotóxicos” (Projeto 

de Lei 6.299/2002), que altera, inclusive, a denominação “agrotóxico” para 

“defensivo agrícola” dentre muitas outras incongruências que medeiam o 

espaço entre a efetivação da norma e as necessidades socioambientais. 

 

No âmbito de atuação do Poder Executivo, tem sido implementadas, 

mormente a partir do ano de 2019, medidas de enfraquecimento das estruturas de 

proteção ao meio ambiente. Pode ser mencionada como exemplo a redução da 

participação social  no Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, órgão 

consultivo integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 

responsável por estabelecer critérios para o licenciamento ambiental e normas 

destinadas ao controle e manutenção da qualidade ambiental. Com efeito, por 

força do Decreto Federal nº 9.759, de 11 de abril de 2019168, os assentos ocupados 

                                                     
166 Ibid., p. 11-12. 
167 FREITAS, Ana Carla Pinheiro; POMPEU, Gina Vidal. A função simbólica do Direito Ambiental: 
considerações sobre o tema 30 anos depois da Constituição de 1988. Veredas do Direito, Belo 
Horizonte, v. 16, n. 34, p. 235-252, jan./ abr. 2019. 
168 BRASIL. Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019. Extingue e estabelece diretrizes, regras e 
limitações para colegiados da administração pública federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9759.htm>. Acesso em: 29 
abr. 2021 
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pela sociedade no CONAMA foram reduzidos de 22 para apenas 4, de modo a 

impactar a participação dos cidadãos nos processos decisórios relativos às 

políticas públicas ambientais. 

O retrocitado decreto afetou também as atividades do Fundo Amazônia. 

Proposto pelo Brasil na 13ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o fundo em comento foi criado em 2008 

com o objetivo de captar recursos para o financiamento de ações de prevenção, 

monitoramento, combate ao desmatamento, conservação e uso sustentável da 

Amazônia Legal. Até 2019 já havia recebido “[...] aproximadamente R$ 3,4 bilhões 

em doações, sendo 93,8% provenientes do governo da Noruega, 5,7% do governo 

da Alemanha, por meio do KfW Entwicklungsbank, e 0,5% da Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras)”169.   

De acordo com o seu “Relatório de Atividades 2019”, os projetos de 

Cadastro Ambiental Rural - CAR apoiados pelo fundo em questão “[...] contribuíram 

para evitar o desmatamento de 8.571 km² nos biomas Amazônia e Cerrado, no 

período de 2014 a 2018. A título de comparação, esse valor de desmatamento 

evitado é superior ao desmatamento ocorrido na Amazônia Legal em 2018”. Ocorre 

que, em decorrência do Decreto 9.759/2019, os dois comitês que compunham a 

governança do Fundo Amazônia (Comitê Orientador do Fundo Amazônia - COFA e 

Comitê Técnico do Fundo Amazônia – CTFA) foram extintos e, por essa razão, as 

análises e aprovações de novos projetos foram suspensas até o alcance de um 

entendimento comum entre o governo brasileiro e os governos dos países 

doadores170. 

Nesse diapasão, para fazer frente às ameaças de regressão, a práxis jurídica 

voltada a dar concretude ao múnus constitucional de resguardo do equilíbrio 

ecológico ganha especial relevância, recaindo sobre o Poder Judiciário a 

responsabilidade de realizar os controles de constitucionalidade pertinentes, bem 

como de tecer interpretações e pacificar entendimentos comprometidos com essa 

                                                     
169  FUNDO AMAZÔNIA. Relatório de Atividades 2019. p. 08. Disponível em: 
<https://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/>. Acesso em: 29 abr. 2021. 
170 Id. p. 10.  
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missão. Não por outra razão o foco das seções 2 e 3 do presente trabalho incide 

sobre a governança judicial ecológica.  

 

1.5.3 Desafio da efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado na dinâmica de sua compatibilização com os direitos à propriedade e 

à liberdade econômica 

 

A Constituição Federal de 1988 adotou o modelo de Estado Socioambiental 

(ou Ecossocial), pois contempla, em seu texto, direitos individuais, sociais, 

econômicos, ecológicos e culturais, cuja progressiva promoção e proteção deve 

ocorrer de maneira conciliada e integrada. O constituinte rechaçou, portanto, a 

concepção de meio ambiente como mera ferramenta destinada ao proveito 

econômico e geração de riquezas.  

Com efeito, em seu art. 170, VI, a CF/88 elenca a defesa do meio ambiente 

como um dos princípios da ordem econômica. A mesma diretriz é seguida pelo art. 

186, ao incluir a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação 

ambiental como requisitos ao cumprimento da função social da propriedade, 

dando ensejo à construção do atual conceito de função socioambiental (ou 

ecossocial) do referido instituto. A conjugação do retrocitado dispositivo com os 

incisos “XXII – é garantido o direito de propriedade” e “XIII – a propriedade 

atenderá a sua função social”, do art. 5º da CF/88, revela que o regime jurídico-

constitucional condiciona o direito de propriedade ao cumprimento de sua função 

socioambiental (ou ecossocial).  

O artigo 225, caput, por sua vez, proclama o direito de todos ao meio 

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

sadia qualidade de vida, assim como impõe ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Por força 
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dos arts. 170 171 , 186 172  e 225 da CF/88, o Brasil adota o modelo de 

desenvolvimento sustentável, no qual o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado se situa no mesmo patamar de fundamentalidade de outros também 

previstos no quadro constitucional, dentre os quais se destacam a livre iniciativa 

e o direito de propriedade. Significa dizer que as liberdades individuais encontram 

limites no dever de manutenção ou restauração do equilíbrio ecológico.  

Infere-se, portanto, que a Lei Fundamental de 1988, inspirada nos pilares do 

desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental), reuniu o objetivo de 

erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais (art. 3º, I e III), o ideal 

de uma ordem econômica sustentável (art. 170, VI) e o dever de tutela ecológica 

conferido ao Estado e à sociedade (art. 225), de forma a congregar, no mesmo 

projeto jurídico-político, direitos fundamentais econômicos, sociais, culturais e 

ambientais173. 

O Brasil acompanha uma tendência internacional de evolução do conceito 

de desenvolvimento, consoante assinalado na subseção 1.3, passando a perseguir 

não apenas o crescimento econômico, mas principalmente a qualidade de vida das 

pessoas, para a qual concorrem tanto a geração de renda e produção de riqueza 

quanto a satisfação dos direitos individuais, sociais e ambientais da população.  

Sob o prisma desse modelo, como bem enfatiza Sen 174 , o crescimento 

econômico não pode sensatamente ser considerado um fim em si mesmo, pois 

tem de estar relacionado com a melhora da vida que se leva e das liberdades 

desfrutadas. Conforme identifica Carvalho 175 , essa forma de pensar o 

                                                     
171 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: […] III – função social da propriedade; […] VI – defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços 
e de seus processos de elaboração e prestação; 
172  Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – 
aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente; [...] 
173 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 54. 
174 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 29. 
175 CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de. Constitucionalismo brasileiro e propriedade privada: 
função social e novos conceitos para a efetivação da proteção ambiental. 2013. 285f. Tese 
(Doutorado) – Curso de Direito, Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2013. 
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desenvolvimento busca promover tanto a sustentabilidade ambiental quanto a 

social, a econômica e a institucional. O equacionamento e a compatibilização 

desses postulados na dinâmica social não são, contudo, tarefas simples, 

mostrando-se frequentes e intensas as colisões de direitos fundamentais.  

Nessa empreitada, acredita-se, em sintonia com os apontamentos de Sarlet 

e Fensterseifer176, ser determinante a atuação das instituições públicas voltadas à 

tutela dos direitos socioambientais que dispõem de legitimidade para a adoção de 

medidas judiciais e extrajudiciais para a resolução de tais conflitos, como é o caso 

do Ministério Público e da Defensoria Pública, cabendo acrescentar, ainda, os 

órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)177. Para 

que o labor empreendido por tais instituições alcance efetividade, afigura-se 

imprescindível o respaldo do Poder Judiciário, que, ao sopesar os diversos 

princípios constitucionais envolvidos, tem o desafio de preservá-los na maior 

medida possível (método hermenêutico da concordância prática). 

Nesse cenário, o conflito entre proteção do ambiente e direito de 

propriedade (e posse) ocupa lugar de relevo. Ao enfrentar a questão sob luzes, o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ tem decidido que a reserva legal e a área de 

preservação permanente (APP) “não podem ser objeto de exploração econômica”, 

havendo responsabilidade objetiva do proprietário pela recuperação da área 

degradada. Conforme registram Sarlet e Fensterseifer 178 , na ponderação dos 

interesses em jogo, o Tribunal tem feito prevalecer a proteção do ambiente, ao 

limitar o exercício do direito de propriedade, no intuito de conformá-lo à sua função 

ecológica e aos deveres fundamentais incumbidos constitucionalmente ao seu 

titular. 

Após reiterados julgados nessa direção179, a Corte Superior aprovou, em 9 

de maio de 2018, a Súmula nº 613 (DJe 14/5/2018), pacificando seu entendimento 

de que “não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito 

                                                     
176 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., 2013, p. 55. 
177 Art. 6º da Lei nº 6938/81, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências”. 
178 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., 2013, p. 268. 
179  Pode-se citar como exemplos: REsp 343.741/PR (DJU 7/10/2002), REsp 948.921/SP (j. 
23/2/2007), REsp 263.383-PR (16/6/2005), REsp 237.690/MS (12/3/2002), Resp 282.781/PR DJU 
16/4/2002) e REsp 1.179.316/SP (15/6/2010). 
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Ambiental”. Dentre os precedentes que fundamentaram a edição do aludido 

enunciado sumular, merecem realce os julgamentos do Agravo Regimental no 

Recurso Especial nº 1491027/PB (DJe 20/10/2015) e do Recurso Especial nº 

948921/SP (DJe 11/11/2009). 

No julgamento do AgReg no Recurso Especial nº 1491027/PB, o STJ 

analisou ação civil pública na qual a parte recorrente foi condenada a demolir casa 

edificada em área de preservação permanente (manguezal e margem de curso 

d’água), bem como a remover os escombros daí resultantes e a recuperar a 

vegetação nativa do local. Na oportunidade, o Tribunal refutou o intento da 

recorrente de furtar-se ao cumprimento da condenação sob o argumento do “fato 

consumado”, afirmando que a aplicação da teoria do fato consumado em matéria 

ambiental “equivale a perpetuar, a perenizar um suposto direito de poluir que vai 

de encontro, no entanto, ao postulado do meio ambiente equilibrado como bem de 

uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida”. 

Em reforço a esse entendimento, o STJ salientou ser tal teoria repelida, 

inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, o qual, no RE 609.748 AgR (DJe 

13/9/2011), consignou: “A teoria do fato consumado não pode ser invocada para 

conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática 

pelo decurso do tempo”. Na mesma direção, a mais alta Corte do país, ao apreciar 

o AgRg no AREsp 739.253/SC (DJe 14/9/2015), decidiu que “em tema de direito 

ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a 

incidência da teoria do fato consumado”. 

No bojo do acórdão exarado no REsp 948921/SP (DJe 11/11/2009), que teve 

como relator o Ministro Herman Benjamin, o STJ consignou inexistir direito 

adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. Considerou ser o tempo incapaz 

de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos 

tutelados (as gerações futuras) carece de voz e de representantes que falem ou se 

omitam em seu nome. Aduziu, ainda, que “as APPs e a Reserva Legal justificam-

se onde há vegetação nativa remanescente, mas com maior razão onde, em 

consequência de desmatamento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse 

existir” e que “os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de 

obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse”. 
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Todavia, essa postura firme em prol da garantia da proteção ambiental 

frente aos interesses da exploração econômica da propriedade está longe de ser 

unânime nos tribunais brasileiros. Como exemplo de posicionamento divergente 

dos precedentes relatados, pode-se citar o julgamento do AC587310/CE 180 , 

mediante o qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que “a 

simples alegação de que o empreendimento em questão está sendo edificado em 

Área de Preservação Permanente (dunas) não justifica, por si só, o embargo da 

obra efetivado pelo IBAMA, muito menos a sua demolição”.  

Decisões como essa atentam contra a força normativa da Constituição, 

conferindo-lhe o tratamento de uma mera “folha de papel”, a qual, conforme 

Lassalle181, sucumbe diante dos fatores reais de poder que regem o país. Como 

demonstrado ao longo desta subseção 1.5, a tutela do meio ambiente na CF/88 é 

clara, incisiva e necessária ao resguardo da qualidade de vida das presentes e 

futuras gerações de brasileiros. Neves182 avalia, entretanto, que “o problema surge 

ao nível da concretização constitucional. A prática política e o contexto social 

favorecem uma concretização restrita e excludente dos dispositivos 

constitucionais”.  

Para o autor 183 , embora o texto constitucional seja suficientemente 

abrangente, a gama de direitos proclamada muitas vezes não rompe as fronteiras 

da retórica constitucional, ficando reduzida ao exercício de uma função simbólica, 

haja vista que as relações reais de poder o afastam do modelo social democrático. 

Como entraves à efetivação das garantias fundamentais, Neves184 cita a falta de 

identificação de sentido das determinações constitucionais pelos cidadãos e a 

carência de institucionalização (consenso suposto) entre os agentes estatais dos 

valores normativos constitucionalizados. Sobre o tema da função simbólica do 

                                                     
180  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível – AC587310/CE. Des. Rel. 
Edílson Nobre. Julgado em 7 fev. 2017. Disponível em: <https:// julia-pesquisa.trf5.jus.br/julia-
pesquisa/#resultado>. Acesso em: 29 jan. 2021. 
181 LASSALLE, Ferdinand. Que é uma Constituição? Trad. Walter Stönner. São Paulo: Edições e 
Publicações Brasil, 1933. Versão para eBook. 
182 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994, p. 159. 
183 Ibid., p. 158-160. 
184 Ibid., p. 159. 
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Direito Ambiental, Freitas e Pompeu185 avaliam: 

 

A proteção ao meio ambiente foi totalmente confiada à normativa em torno do 

Direito Ambiental. Essa normativa necessita, no entanto, ser implementada. 

[...] Os símbolos jurídicos possuem, nesse sentido, função manipuladora, uma 

vez que criam expectativas e apaziguam a opinião publica. Representam uma 

realidade fictícia, uma falsa conscientização. Os próprios políticos, 

legisladores, juízes e profissionais envolvidos com o Direito Ambiental não são 

apenas produtores, mas vítimas de suas interpretações simbólicas da 

realidade ecológica. Em sua imperturbável crença nas pretensões normativas 

e possibilidades instrumentais do Direito Ambiental, substitui-se a real 

situação do ser pela fictícia situação do dever ser. 

 

A Súmula nº 613 do STJ surge, então, como paradigma apto a guiar os 

Poderes Executivo e Judiciário, na tarefa de coibir o abuso do direito de 

propriedade e atuar de modo não subserviente aos interesses dos detentores de 

capital e influência política186 que, em casos como o apreciado no AC587310/CE, 

insistem em negar efetividade à função socioambiental (ou ecossocial) de suas 

propriedades (e posses) e ao direito-dever de resguardo do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Tal expectativa ganhou força em virtude de ter o STJ, no julgamento do Resp 

nº 1.667.087-RS187, reformado julgamento do TRF da 4ª Região com esteio no 

enunciado sumular em questão, para determinar a demolição de construção 

erguida em área de preservação permanente. No acórdão, a Corte Superior 

reafirmou a inexistência de direito adquirido à manutenção de situação que gere 

                                                     
185 FREITAS, Ana Carla Pinheiro; POMPEU, Gina Vidal. A função simbólica do Direito Ambiental: 
considerações sobre o tema 30 anos depois da Constituição de 1988. Veredas do Direito, Belo 
Horizonte, v. 16, n. 34, p. 235-252, jan./ abr. 2019. 
186 São empresários, banqueiros, grandes proprietários rurais e urbanos, políticos, profissionais 
liberais e altos funcionários, os quais, conforme Carvalho, frequentemente mantêm vínculos 
importantes nos negócios, no governo e no próprio Judiciário, o que permite que a lei funcione em 
seu benefício. In: CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 24. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2018, p. 217.  
187 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: REsp 1.667.087 RS 2017/0085271-2 – 
Inteiro Teor. 2018. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/612117638/recurso-especial-resp-1667087-rs-
2017-0085271-2/inteiro-teor-612117644>. Acesso em: 6 jun. 2020. 
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prejuízo ao meio ambiente e a inaplicabilidade da teoria do fato consumado aos 

casos em que se alega a consolidação da área urbana. 

Verifica-se, nesse ensejo, que o enunciado sumular em questão dá azo ao 

surgimento de perspectivas para a concretização do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Nessa empreitada, cabe aos órgãos do 

Poder Judiciário, diante da constante tensão existente entre o direito individual de 

liberdade no uso da propriedade privada e o dever de proteção ao meio ambiente, 

determinar o cumprimento da função socioambiental (ou ecossocial) 

constitucionalmente imposta.  

Assim, cumpre analisar, nas seções seguintes do presente trabalho 

acadêmico, os direitos, conceitos e institutos impactados e ressignificados no 

âmbito do processo de construção e aplicação da súmula em questão, bem como 

os rumos trilhados pela jurisprudência nacional a partir de sua edição, ao se tomar 

por base os julgamentos do próprio Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais 

Regionais Federais, que a aplicaram (ou não), no período compreendido entre sua 

publicação e a conclusão da pesquisa realizada.



 

 



 

2. A SÚMULA Nº 613 COMO INSTRUMENTO DA EFETIVA FUNCIONALIZAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL (OU ECOSSOCIAL) DO DIREITO DE PROPRIEDADE NO 

CONTEXTO DA GOVERNANÇA JUDICIAL ECOLÓGICA DO STJ 

 

A súmula nº 613 do STJ, cujo teor veda a admissibilidade da teoria do fato 

consumado em matéria ambiental, objetiva impor, ao direito de propriedade, o 

efetivo cumprimento de sua função socioambiental (ou ecossocial). O direito 

quase absoluto ao uso e gozo da propriedade, característico da ideologia liberal, 

gestada na Revolução Francesa de 1789, predominou no Direito brasileiro até o 

advento do Estatuto da Terra1 (instituído por meio da Lei 4.504, de 30/11/1964) e 

da Carta Constitucional de 1967/69, que passou a disciplinar direitos sociais, ainda 

que timidamente e de forma programática2. Outorgada pelo sistema autoritário da 

ditadura que perdurou por duas décadas no país, a referida Constituição foi 

marcada pela “expansão dos direitos sociais em momento de restrição de direitos 

civis e políticos”, um traço característico dos governos militares da época, 

conforme avalia Carvalho3. 

De acordo com Pompeu e Freitas4, a função social da propriedade “[...] surge 

atrelada aos Direitos Humanos Sociais, como alerta contra os excessos da 

liberdade burguesa que deixou à míngua, sem terra e sem condições de vida 

minimamente dignas, quantidade expressiva de seres humanos”. Constitui, 

portanto, conforme as autoras, uma forma ou fórmula jurídica destinada a conferir 

efetividade aos direitos sociais, de maneira a os fazer transpor as barreiras das 

normas programáticas para o mundo real, mediante a promoção do acesso a terra. 

Na década de 1970, a percepção acerca da escassez dos recursos naturais 

impulsionou o surgimento de maiores restrições ao direito de propriedade. Assim, 

                                                     
1 Estabeleceu que a propriedade rural deve atender a sua função social.  
2 FREITAS, Ana Carla Pinheiro. A propriedade do socioambientalismo. Revista de Direito Privado, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 82, ano 18, p. 153-168, out. 2017, p. 158. 
3  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 24. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2018, p. 176-177. 
4  POMPEU, Gina Vidal Marcílio; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. A dimensão socioambiental da 
propriedade na ordem econômica brasileira. Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica, v. 20, n. 3, p. 
835-859, set./dez., 2015. Disponível em: <www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 
840. 
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como anota Freitas5, o caráter irrestrito desse direito se abranda, em um primeiro 

momento jurídico, diante das exigências inerentes à função social que a 

propriedade assume e, em um segundo momento, agregam-se as limitações 

destinadas à proteção ambiental, de modo a impulsionar o surgimento da 

denominada “função ambiental ou socioambiental da propriedade”.  

 

2.1 A funcionalização socioambiental (ou ecossocial) da propriedade na 

Constituição de 1988: o direito de propriedade como instrumento de realização do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 

Conforme assinalado na seção 1, subseção 1.5, a necessidade de 

cumprimento da função socioambiental da propriedade foi expressamente 

inserida na Constituição Federal de 1988, que, em seu art. 186, inciso II, impõe a 

“utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente” como requisito ao cumprimento da função social do instituto em 

comento. Tal regramento encontra reforço na conjugação do artigo 5º, incisos XXII 

e XXIII, com o artigo 225 do texto constitucional vigente.  

A função ambiental da propriedade foi concebida, portanto, como uma 

dimensão da função social e se traduz na necessidade de proteção efetiva do meio 

ambiente. Nesse sentido se posicionou o Pleno do Supremo Tribunal Federal – 

STF, no julgamento da ADIn 2213-DF, publicado no DJU de 23/04/2004:  

 

O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele 

pesa grave hipoteca social, a significar que descumprida a função social que 

lhe é inerente (art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera 

dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas 

e os procedimentos fixados na própria Constituição da República. O acesso à 

terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado 

do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a 

preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da  função 

                                                     
5 FREITAS, op. cit., p. 156. 
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 social da propriedade6. (Grifo nosso) 

 

Para Sarlet e Fensterseifer7, a propriedade é um direito-dever fundamental, 

pois associados ao direito de propriedade conjugam-se inúmeros deveres que 

incidem sobre a conduta do seu titular, como os da exploração racional da terra e 

da manutenção do equilíbrio ecológico. É que o dever de proteção ambiental, além 

de conter obrigação de cunho negativo, ao impor a abstenção de práticas 

degradadoras da qualidade ambiental, exige também comportamentos positivos 

dos atores privados (pessoas físicas e jurídicas), aos quais incumbe a adoção de 

condutas específicas no sentido de prevenir e reparar qualquer forma de 

degradação do ambiente que esteja relacionada ao exercício do direito de 

propriedade (e da posse), “[...] cabendo, inclusive, o controle externo (extrajudicial 

e judicial) pela coletividade e pelo Estado a respeito do cumprimento das 

finalidades socioambientais por parte do proprietário (ou possuidor)” 8. Os autores 

defendem, assim, a vinculação adequada e equilibrada entre direitos e deveres, de 

modo a se combater a crescente desigualdade social e a degradação ecológica9.  

A funcionalização socioambiental plasmada na Constituição irradiou para o 

âmbito da legislação infraconstitucional, passando a ser acolhida no artigo 1.228 

do Código Civil de 2002, cujo §1º prevê que o direito de propriedade “[...] deve ser 

exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de 

modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 

especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 

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

                                                     
6  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIn 2213-DF, publicado no DJU de 
23.04.2004. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=77&dataPublicacaoDj=23/0
4/2004&incidente=3700822&codCapitulo=5&numMateria=11&codMateria=1>. Acesso em: 11 nov. 
2020. 
7  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 368. 
8  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 372. 
9 Ibid., p. 369. 
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Freitas10 observa que a norma civil codificada atribui à função social da 

propriedade o sentido de finalidade. De fato, a redação do dispositivo em comento 

afasta a conotação do direito de propriedade como um fim em si mesmo, ao 

conformá-lo como instrumento ao alcance do desenvolvimento econômico e 

social, a ser obtido, necessariamente, dentro de um contexto de proteção 

ambiental e do patrimônio histórico e artístico. Sob esse viés, a propriedade é 

transformada também em meio hábil à realização do desenvolvimento sustentável 

e manutenção do equilíbrio ecológico11.  

Pompeu e Freitas 12  explicam que o termo “função” implica um “poder-

dever”, de modo que o exercício do direito de propriedade, a partir da Constituição 

de 1988, passa a ser qualificado pelo poder-dever de observância dos interesses 

sociais e ambientais (ou interesses socioambientais), pela qual perpassa a 

concretização dos objetivos da ordem econômica brasileira. 

Essa interpretação encontra guarida no artigo 170, caput e incisos II, III e VI, 

da CF/88, na medida em que, ao considerar, tanto o direito de propriedade quanto 

sua função social e a defesa do meio ambiente como princípios gerais da ordem 

econômica, cuja finalidade é assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, o Estado Constitucional estrutura o direito de 

propriedade como ferramenta dirigida ao desenvolvimento de uma produção 

econômica social e ambientalmente sustentável.  

O protagonismo assumido pelo equilíbrio ecológico, que passa a figurar 

como escopo do direito de propriedade, inverte a lógica liberal em que os recursos 

naturais se subordinavam à livre exploração individual da propriedade, 

contribuindo sobremaneira para o giro ecocêntrico do direito ambiental brasileiro 

                                                     
10 FREITAS, Ana Carla Pinheiro. A propriedade do socioambientalismo. Revista de Direito Privado, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 82, ano 18, p. 153-168, out. 2017, p. 161. 
11 DAMAS, Tatiana Firmino; WAN-DALL, Tatiana Vettoreti Preve. A Função Sócio-Ambiental do 
Direito à Propriedade. Âmbito Jurídico 2020. 25 p. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/biodireito/a-funcao-socio-ambiental-do-direito-a-
propriedade/>. Acesso em: 12 nov. 2020, p. 18. 
12  POMPEU, Gina Vidal Marcílio; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. A dimensão socioambiental da 
propriedade na ordem econômica brasileira. Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica, v. 20, n. 3, p. 
835-859, set./dez., 2015. Disponível em: <www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 
846. 
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e, por conseguinte, para a efetivação do direito ao meio ambiente equilibrado, 

conforme será abordado na seção 3 deste trabalho. 

Araújo13 pontua que a evolução histórica dos direitos humanos implica uma 

releitura do direito de propriedade originado da resistência e defesa das liberdades 

individuais fundamentais dos cidadãos perante o Estado Absolutista. Segundo a 

autora, nesse processo, o direito à propriedade se renova ao assumir um novo 

conteúdo, apresentando-se, agora, ambientalmente qualificado. Nesse novo 

formato, vinculado ao dever de cumprir a função social e a função ambiental, 

permanece como direito fundamental. 

Na visão de Araújo14, os conceitos de função ambiental e de função social 

da propriedade não se confundem, servindo à tutela de valores distintos, vez que 

esta diz respeito ao uso da propriedade no interesse social e aquela à sua 

utilização no interesse ambiental. Para ela, podem tais escopos até mesmo entrar 

em rota de colisão no caso concreto. Como exemplo de situação em que se verifica 

cumprimento da função social sem que haja atendimento da função ambiental, a 

autora cita o caso de um assentamento de reforma agrária no qual as regras de 

proteção ambiental não sejam respeitadas. Por outro lado, a manutenção de uma 

grande propriedade rural improdutiva por ausência de realização de qualquer 

atividade atenderia à função ambiental ao tempo em que caminharia na contramão 

dos reclames da função social.  

À primeira vista, a proposta conceitual da referida autora poderia parecer 

interessante, já que, em meio à complexidade e urgência dos conflitos 

contemporâneos, as demandas sociais e ambientais podem, aparentemente, exigir 

soluções incompatíveis entre si. Esse tratamento antagonizado não se 

compatibiliza, porém, com os preceitos da Constituição Cidadã, conforme será 

adiante explicitado. Cabe assimilar aqui o alerta de Morin15, segundo o qual se vive 

num mundo complexo, pois todos os problemas, inclusive os sociais e ecológicos, 

estão, de certo modo, interligados e, por isso, as soluções requerem pensamento 

                                                     
13  ARAÚJO, Giselle Marques de. Função ambiental da propriedade: uma proposta conceitual. 
Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 28, p. 251-276, jan./abr. 2017, p. 160-162.  
14 Ibid., p. 165-167. 
15 MORIN, Edgar; ANDRADE, José Maria Tavares de. Iniciação ao pensamento complexo. ASIN: 
B019BHNBQ2, 2015. eBook. 
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igualmente complexo, capaz de “religar” todas as suas dimensões e não apenas 

separar e distinguir fatores. 

Uma concepção da função ambiental da propriedade apartada dos direitos 

sociais poderia levar à adoção de soluções como as sugeridas por Falque16, para 

quem a efetividade da proteção deveria ser buscada a partir da máxima 

privatização dos bens ambientais (terra, água, atmosfera e até a biodiversidade). 

Desse modo, cada parcela ou porção desses bens pertenceria a proprietários 

privados dos quais seria cobrada uma contrapartida pelo uso e poluição do meio 

ambiente, em conformidade com o princípio do poluidor-pagador, no contexto de 

um sistema em seria possível, por exemplo, a compra de “quotas de descarte de 

poluentes” e a transferência de “quotas de pesca”. O autor considera a 

socialização e publicização do acesso a esses bens uma verdadeira tragédia, pois, 

em sua ótica, considera-los “bens comuns da humanidade” constituiria a causa 

da degradação ambiental, diante da incapacidade estatal de fiscalizar o seu uso.  

Ainda que fosse possível atingir um maior nível de proteção ao meio 

ambiente por meio da proposta de Falque, descrita no parágrafo anterior, esse 

avanço estaria atrelado a uma exacerbação do direito à propriedade privada, cujos 

limites destinados à garantia de sua “função ambiental” residiriam tão somente na 

maior ou menor precificação de seu usufruto. Entende-se que tal caminho 

representaria, no entanto, significativo retrocesso no tocante à conquista dos 

direitos da igualdade, especialmente quanto à democratização do acesso aos bens 

ambientais, ao aprofundar o abismo já existente entre camadas sociais quando se 

trata do acesso a terra, à água potável e à alimentação de qualidade.  

Por essa razão, embora os conceitos de função social e função ambiental 

possam, em tese, existir de forma apartada, nos moldes definidos por Araújo17, não 

foram acolhidos nesse formato no Estado Constitucional brasileiro, pois este 

busca a concretização integrada dos direitos individuais, sociais e ambientais18. 

                                                     
16 FALQUE, Max. Les droits de propriété au cœur de la problématique environnementale. Revista do 
Programa de Pós-graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, p.487-498, 2017. Semestral, p. 
490-498. 
17  ARAÚJO, Giselle Marques de. Função ambiental da propriedade: uma proposta conceitual. 
Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 28, p. 251-276, jan./abr. 2017, p. 160-162. 
18 Como explicitado na seção 1, subseção 1.5, deste trabalho. 
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Sob tal perspectiva, depreende-se que a guarda constitucional às funções social e 

ambiental da propriedade pressupõe uma conciliação e interconexão recíproca. É, 

portanto, “[...] necessária e exigível a vinculação entre propriedade e 

socioambientalismo” 19. Daí porque se adota neste trabalho a designação “função 

socioambiental” da propriedade, sem deixar de atentar, também, para a 

atualização do termo, que passa a assumir a nomenclatura “função ecossocial” 20 

face à virada ecológica ocorrida, tanto no âmbito do Direito nacional, quanto 

internacional, como abordado na seção 1 desta obra.  

Nessa trilha, em 2015 o Brasil aderiu à agenda 2030, comprometendo-se a 

colaborar para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável21, os quais 

intentam concatenar as demandas econômicas, sociais e ecológicas. Dessarte, no 

Estado Socioambiental (ou Ecossocial) de Direito brasileiro não devem ser 

admitidas, no deslinde dos conflitos, em âmbito administrativo ou judicial, 

soluções que aniquilem a dimensão ambiental (ou ecológica) a fim de se realizar 

a “função social” da propriedade, tampouco o inverso pode suceder. 

Ao se tomar por base os exemplos trazidos por Araújo22, entende-se que um 

assentamento promovido pela reforma agrária somente atenderá à função social, 

na forma concebida pela Constituição Federal de 198823, caso respeite a legislação 

protetora do meio ambiente. Até porque o malferimento a essas normas, a médio 

e longo prazo, poderá desencadear desequilíbrios capazes de expor a riscos os 

proveitos sociais do próprio assentamento (perda de qualidade do solo, erosão do 

terreno, alagamentos, desmoronamentos, etc), além de ofender o direito das 

presentes e futuras gerações de usufruir da qualidade ambiental proclamada 

                                                     
19  POMPEU, Gina Vidal Marcílio; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. A dimensão socioambiental da 
propriedade na ordem econômica brasileira. Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica, v. 20, n. 3, p. 
835-859, set./dez., 2015. Disponível em: <www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 
846. 
20 A expressão já vem sendo utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do 
acórdão prolatado no REsp 1732700 / SC. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1732700 
/ SC. Relator(a) Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 25/09/2018. DJe 
07/08/2020. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 6 dez. 2020. 
21  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Cúpula das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro, 25-27 set. 2015. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 26 jul. 2020. 
22 ARAÚJO, op. cit., p. 160-162. 
23 Conforme demonstrado, a função social prevista na CF/88 engloba a dimensão ambiental ou 
ecológica. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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constitucionalmente como bem comum. Nesse rumo, ao decidir sobre conflito 

envolvendo o direito social de moradia e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, em 13/08/2019, o Superior Tribunal de Justiça, sob a 

condução do Ministro Relator Herman Benjamin, esclareceu: 

 

[...] 12. Inexiste incompatibilidade mortal entre direito a moradia e direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ponto de a realização de um 

pressupor o sacrifício do outro, falso dilema que nega a própria essência ética 

e jurídica do direito à cidade sustentável (Lei 10.257/2001, art. 2°, I). No direito 

a moradia convergem a função social e a função ecológica da propriedade. Por 

conseguinte, não se combate nem se supera miserabilidade social com 

hasteamento de miserabiliadde ecológica, mais ainda porque água, nascentes, 

margens de rios, restingas, falésias, dunas e manguezais, entre outros bens 

públicos ambientais supraindividuais escassos, finitos e infungíveis, existem 

somente onde existem. Já terreno para habitação não falta, inclusive nas 

grandes metrópolis: o que carece é vontade política para enfrentar o 

vergonhoso deficit habitacional brasileiro, atribuindo-lhe posição de 

verdadeira prioridade nacional. 

13. Construções e atividades irregulares em Áreas de Preservação 

Permanente, em especial nas margens de rios, encostas, restingas e 

manguezais, são convite para tragédias recorrentes, até mesmo fatais, e 

prejuízos patrimoniais, devastadores, de bilhões de reais, que oneram o 

orçamento público, arrasam haveres privados e servem de canteiro fértil para 

corrupção e desvio de fundos emergenciais. Por exemplo, desastres urbanos 

(inundações, desmoronamentos de edificações, escorregamento de terra, 

etc.) estão em curva ascendente, no contexto de agravamento da frequência, 

intensidade e danosidade de eventos climáticos extremos e da vulnerabilidade 

de assentamentos humanos. [...]24 (Grifo nosso) 

 

                                                     
24 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: REsp 1782692/PB. Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Julgado em 13 ago. 2019. Disponível em: 
<http://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 28 jan. 2021. 



 

   Luciana Barreira | 95 

 

Na precisa análise de Gudynas25, justificar danos ambientais a partir de 

difusas evocações à justiça social serve tão somente para menoscabar uma 

discussão séria sobre as estratégias de desenvolvimento, ao ocultar o fato de que 

os mais pobres e os grupos marginalizados quase sempre são os mais 

prejudicados por tais impactos. Em contrapartida, a manutenção de grandes 

perímetros de terra rural sem qualquer aproveitamento econômico ou social 

sustentável também não atenderia ao projeto da Constituição de 1988 para a 

propriedade, salvo se constituírem objeto de proteção especial; exercerem função 

ecológica ou abrigarem povos tradicionais, nos termos dos artigos 225, §1º, I e III 

e do artigo 231, §2º26. Isso porque “[...] a justiça plena somente é possível caso 

seja alcançada nos campos social e ambiental. A justiça ecológica não é contrária 

a uma justiça entre os humanos; é, na verdade, um ingrediente necessário para 

ela” 27. 

Com efeito, compreende-se que a implementação do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado no Estado Socioambiental (ou Ecossocial) 

deve se inspirar na racionalidade ambiental proposta por Leff28, a qual, longe de 

defender um conservacionismo absoluto, propõe um processo de transformações 

sociais dirigido a um estilo alternativo de desenvolvimento que implica a 

incorporação dos valores do ambiente na ética individual, nos direitos humanos e 

nas normas jurídicas que orientam e sancionam o comportamento dos atores 

                                                     
25 GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Trad. Igor 
Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019, p. 206. 
26 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.§ 1º Para assegurar a 
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:[...] I – preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; [...] III – definir, 
em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção. [...] 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens..[...] § 2º As terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.[...] 
27 GUDYNAS, op. cit., p. 206. 
28 LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Trad. Luis Carlos 
Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 241. 
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econômicos e sociais. Demanda, outrossim, a socialização do acesso e a 

apropriação da natureza; a democratização dos processos produtivos e do poder 

político; e o aproveitamento dos recursos numa gestão participativa e 

descentralizada.  

Tal modelo socioeconômico erguido sobre bases ecológicas e 

democrático-participativas descentralizadas é antagônico ao neoliberalismo, cujo 

paradigma “[...] consiste num conjunto de políticas e processos que permitem um 

número relativamente pequeno de interesses particulares controlar a maior parte 

possível da vida social com o objetivo de maximizar seus benefícios individuais”, 

resultando em crescimento da desigualdade econômica e social, aumento da 

pobreza extrema nos países periféricos, meio ambiente global catastrófico, 

economia instável e bonança para os ricos29. 

Nessa ordem de ideias, Silva 30  assevera que o regime jurídico-

constitucional só garante o direito de propriedade que atenda sua função social. 

Defende que a propriedade não pode mais ser considerada como direito individual, 

tampouco como instituição do Direito Privado. Aliás, ao inscrever a propriedade 

privada e a sua função social31 no rol dos princípios da ordem econômica (art. 170, 

II e III), embora prevista entre os direitos individuais, relativiza-se seu conceito e 

significado, especialmente porque os princípios da ordem econômica são 

preordenados à vista da realização de seu fim: assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, ou ecossocial, conforme a conjugação dos 

valores sociais e ecológicos aqui defendida. Verifica-se, assim, na linha do 

pensamento do autor, que permanece assegurada a instituição, porém, não mais 

na extensão que o individualismo outrora reconheceu, restando transformada e 

superada a velha concepção de propriedade. 

                                                     
29  CHOMSKY, Noam. O lucro ou as pessoas? Trad. Pedro Jorgensen Jr. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2018, p. 7-8. 
30 SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 727-
729. 
31 Ou função socioambiental (ou ecossocial), quando agregado o princípio previsto no inciso “VI – 
defesa do meio ambiente” do mesmo art. 170, da CF/88. 
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De acordo com Ferrajoli32, é necessário atentar para o equívoco surgido em 

razão do caráter polissêmico da expressão “direito de propriedade”, pois pode esta 

significar, tanto “[...] o direito de se tornar proprietário e de dispor dos próprios 

direitos de propriedade, que é um aspecto da capacidade de agir reconduzível à 

classe dos direitos civis, e o concreto direito de propriedade sobre aquele ou este 

bem”. Na primeira acepção, o direito de propriedade pertence à categoria dos 

“direitos fundamentais”, ao passo que, na segunda, insere-se no grupo dos 

“direitos patrimoniais”. O jurista italiano ensina que há quatro diferenças 

estruturais entre essas duas classes de direitos: 

 

A primeira diferença consiste no fato de que os direitos fundamentais – os 

direitos de liberdade como o direito à vida e os direitos civis, incluídos os 

direitos de adquirir e dispor dos bens de propriedade, bem como os direitos 

políticos e os direitos sociais – são direitos “universais” (ominium) no sentido 

lógico da quantificação universal da classe dos sujeitos que deles são 

titulares. Por sua vez, os direitos patrimoniais – do direito de propriedade aos 

outros direitos reais e aos direitos de crédito – são direitos singulares (singui), 

no sentido igualmente lógico de que para qualquer um deles existe um titular 

determinado (ou mais cotitulares, como na copropriedade), com exclusão de 

todos os outros33.  

 

A segunda distinção consiste na qualificação dos direitos fundamentais 

como indisponíveis, inalienáveis, invioláveis, intransponíveis e personalíssimos. 

Ao revés, os direitos patrimoniais são disponíveis (da propriedade privada aos 

direitos de crédito), negociáveis e alienáveis. Como consequência, tem-se a 

terceira diferença, atinente à estrutura jurídica dos direitos. Diversamente dos 

direitos fundamentais, os quais são ex lege, pois decorrentes da lei ou da 

constituição, os patrimoniais têm origem em títulos oriundos de atos jurídicos 

                                                     
32 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Trad. Alexandre Salim, 
Alfredo Copetti Neto, Daniela Cademartori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cademartori. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2011, p. 344. 
33 Ibid., p. 356. 
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negociais e se destinam a ser constituídos, modificados ou extintos por meio de 

atos dessa natureza34. 

Por último, a quarta diferença reside na verticalidade dos direitos 

fundamentais, de fundo publicístico, que rege as relações do indivíduo nos 

confrontos (somente ou também) com o Estado, mediante obrigações (limites e 

vínculos) constitucionais postos à sua tutela, em oposição à horizontalidade dos 

direitos patrimoniais, cujas relações jurídicas são intersubjetivas de tipo civilístico 

(contratual, sucessório, ou familiar) 35.  

Com arrimo nessas lições, Zaneti Jr.36 explica que o direito à propriedade 

“[...] é um direito fundamental de liberdade e de autonomia, garantido a todos e a 

qualquer um, de forma a não se excluir a possibilidade da aquisição, do gozo, uso 

e fruição da propriedade por ninguém em uma democracia”. Esse direito é 

universal e indisponível. Já “[...] os direitos ‘de’ propriedade, também conhecidos 

como direitos reais de propriedade, são disponíveis e podem e devem ceder lugar 

aos direitos fundamentais em sentido contrário, justamente por não contarem com 

o mesmo regime jurídico de proteção”. 

Portanto, apenas o direito à propriedade é direito fundamental. Não se 

revestem de fundamentalidade os direitos “de” propriedade, cujo exercício 

condiciona-se às exceções estruturais internas e limitações externas 

expressamente previstas na Constituição ou decorrentes de sua interpretação. 

Nesse diapasão, o citado autor conclui: 

 

Logo, não se pode cogitar de defesa do direito fundamental “à” propriedade 

quando se trata de defender o patrimônio particular de uma pessoa física ou 

jurídica sob a alegação de que o cumprimento dos deveres fundamentais 

estabelecidos na Constituição implicam custos. Os custos para efetivação do 

direito ambiental são decorrentes do compromisso constitucional do correto 

exercício do direito “de” propriedade com acordo aos deveres fundamentais 

ambientais impostos ao Estado e a coletividade. Os argumentos econômicos 

                                                     
34 Ibid., p. 381-418. 
35 Ibid., p. 441. 
36  ZANETI JR., Hermes. Constitucionalismo garantista e precedentes vinculantes em matéria 
ambiental. Limites e vínculos ao ativismo judicial contrário ao meio ambiente. Revista de Direito 
Ambiental-RDA, RT-Online, v. 78, p. 179-213, abr./jun. 2015, p. 184. 



 

   Luciana Barreira | 99 

 

não justificam o déficit de tutela dos direitos fundamentais, pois é da essência 

dos direitos fundamentais sua indisponibilidade, o que significa a 

impossibilidade de sua conversão em pecúnia37.  

 

Ademais, a perspectiva subjetivo-individual do direito de (e à) propriedade 

deve ser atenuada e harmonizada com a ordem de valores objetivos da 

comunidade estatal, especialmente quando estiver em causa o interesse de toda 

a coletividade, como sói ocorrer com as questões ambientais 38 . Entretanto, 

conforme assinalam Pompeu e Freitas39 “[...] o longo lapso jurídico-temporal em 

que o exercício do direito de propriedade foi tido como praticamente irrestrito 

exerce até a segunda década do século XXI importante pressão negativa sobre a 

aceitação e a efetivação das limitações jurídico-sociais ao direito de propriedade, 

inclusive entre os juristas”. 

Assim, apesar de ter sido condicionado legal e constitucionalmente ao 

cumprimento de sua função socioambiental (ou ecossocial), o direito de 

propriedade continuou a figurar, com frequência, como obstáculo à efetivação das 

normas de proteção ao meio ambiente. É que, como explica Benjamin40, no âmbito 

do fenômeno jurídico, a promulgação da norma, como momento formal, constitui 

apenas o ponto inicial de uma trajetória, que pode ser curta ou longa, além de 

tranquila ou tumultuada, rumo à sua implementação. No caso da legislação 

ambiental, há ainda um oceano que a separa da realização de seus objetivos 

primordiais. Sob esse viés, o autor avalia: 

 

Infelizmente, nem sempre o Estado conjuga, com igual ênfase, atuação 

legislativa e implementadora. É comum o Poder Público legislar, não para 

aplicar, mas simplesmente para aplacar, sem resolver, a insatisfação social. É 

                                                     
37 Ibid., p. 186. 
38 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 370. 
39  POMPEU, Gina Vidal Marcílio; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. A dimensão socioambiental da 
propriedade na ordem econômica brasileira. Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica, v. 20, n. 3, p. 
835-859, set./dez., 2015. Disponível em: <www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 
839. 
40 BENJAMIN, Antônio Herman. O Estado teatral e a implementação do direito ambiental. 2010, p. 
5-6. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/>. Acesso em: 11 nov. 2020.  
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o Estado teatral, aquele que, ao regular a proteção do meio ambiente, mantém 

uma situação de vácuo entre a lei e a implementação. Um Poder Público que, 

na letra fria do texto normativo, não se importa em bravejar, mas que fácil e 

rapidamente amansa diante das dificuldades da realidade político-

administrativa e de poderosos interesses econômicos, exatamente os maiores 

responsáveis pela degradação ambiental. A teatralidade estatal é a marca 

dessa separação entre lei e implementação, entre a norma escrita e a norma 

praticada. O resultado é uma Ordem Pública Ambiental incompleta41. (Grifos 

do original) 

 

Entre os fatores que convergem para o déficit na guarda do bem ambiental 

no Brasil, Marchesan 42  cita a hipossuficiência dos órgãos de regulação e 

fiscalização estatais, os quais se revelam incapazes de vistoriar e conter os 

avanços das situações de degradação do ambiente, nos moldes determinados 

pelos princípios da precaução e da prevenção. E, uma vez materializadas, tais 

investidas contra o bem ambiental pretendem se perpetuar sob o manto do “fato 

consumado”. De acordo com a autora, esse argumento convoca o intérprete, o 

julgador ou o administrador a aceitar o dano ambiental, de modo a banalizar a 

degradação e desconsiderar o princípio da reparação integral, tutelado no artigo 

225, §1º, I, da CF/88 e já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.544-9 43. 

Surgem, então, os seguintes questionamentos: o que é e qual a gênese da 

teoria do fato consumado? Como a súmula nº 613 do STJ, que afasta a 

aplicabilidade dessa teoria em matéria de meio ambiente, pode contribuir para a 

concretização do cumprimento da função socioambiental (ou ecossocial) da 

propriedade? De que forma o direito de propriedade e os institutos e conceitos a 

ele relacionados foram impactados? Sobre essas questões versarão as subseções 

seguintes. 

                                                     
41 Ibid. 
42  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 159-161. 
43  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.544-9. Relator: 
Ministro Sepúlveda Pertence. Julgado em 12 jun. 2002. Disponível em: <http://gemini.stf.gov.br>. 
Acesso em: 11 nov. 2020. 
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2.2 A teoria do fato consumado e sua inaplicabilidade em matéria ambiental: a 

pertinência e eficácia vinculante da Súmula nº 613 do STJ como instrumento de 

controle do ativismo judicial contrário ao meio ambiente 

 

A teoria do fato consumado tem origem em julgamentos relativos ao direito 

universitário, ocorridos a partir de meados da década de 1960, em que os tribunais 

superiores chancelaram os estudos levados adiante com base em provimentos 

cautelares ilegais. Em seguida, a teoria irradiou para o âmbito dos tribunais 

regionais federais, os quais passaram a recepcionar amplamente esse argumento 

nas causas relacionadas ao ensino superior44. 

Ao analisar a aplicação do fato consumado em matéria estudantil, Tessler45 

afirma que este ainda marca presença como um curinga capaz de recepcionar 

situações sem amparo na ordem jurídica, mas que, diante da inércia da 

Administração e demora na prestação jurisdicional, exigem um suporte 

argumentativo em prol de valores como a boa-fé, segurança jurídica e paz social. 

A autora ressalta, no entanto, ser possível traçar uma linha bastante nítida no que 

respeita às condições em que a “teoria do fato consumado” recebeu acolhida, 

quais sejam: a) situações ou posições prestigiadas pelo Judiciário com 

provimentos liminares que se postergam no tempo, no mínimo por dois anos; e b) 

ausência de prejuízos a terceiros. 

Conforme Marchesan 46 , da década de 1990 em diante verificou-se um 

fenômeno de expansão da referida teoria para outras áreas do direito, inclusive a 

ambiental. Nessa transposição, o aspecto da ilicitude se manteve, porém, a 

exigência de que esta tenha decorrido do deferimento de uma liminar judicial foi 

abandonada. Passou-se a acatar a consolidação de situações ilícitas 

preexistentes ao processo judicial ou ocorridas durante o seu trâmite, em 

                                                     
44  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 222-223. 
45 TESSLER, Marga Inge Barth. O fato consumado e a demora na prestação jurisdicional no direito 
estudantil. Revista de Doutrina da 4ª Região. Revista Doutrina, Porto Alegre, n. 7, jul., 2005. 
Disponível em: 
<https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/indices/Materias
/Direito_Administrativo.htm>. Acesso em: 13 nov. 2020. 
46 MARCHESAN, op. cit., p. 224-229. 
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descumprimento ao indeferimento de liminar postulada (fato consumado reverso), 

de modo que somente o fluxo do tempo e a ilicitude permaneceram como 

características persistentes. 

Ao adentar o campo do Direito Ambiental, a teoria do fato consumado foi 

descolada, portanto, dos requisitos exigidos para sua aplicação na matriz de onde 

se originou47, a saber: a consolidação de situação ilícita em virtude da concessão 

de liminar judicial e a inexistência de prejuízo a terceiros. O desatendimento a esta 

ultima exigência revela-se evidente, dado que a perpetuação de uma intervenção 

contrária às normas de proteção ambiental configura clara ofensa ao direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado de toda a coletividade e, ainda, das 

futuras gerações de indivíduos que herdarão os malefícios decorrentes da 

leniência concedida aos autores ou beneficiários diretos desses danos. 

A “teoria do fato consumado” por vezes se transmuda em política, ao 

receber acolhimento, também, na seara da atividade legislativa, a exemplo da 

consolidação de danos ambientais decorrentes de intervenções ilícitas em áreas 

de preservação permanente promovida pela Lei n°12.651/2012 (Novo Código 

Florestal) e pela Lei nº 13.465/2017 (que trata da regularização fundiária rural e 

urbana), cujos escopos imediatistas priorizaram, respectivamente, proteger o 

agronegócio; e resolver, a qualquer custo, o déficit habitacional e o caótico 

urbanismo das cidades brasileiras48. 

Conforme verificado por Marchesan 49 , essa caminhada legislativa no 

sentido da flexibilização ambiental, assim como as muitas autorizações 

administrativas para degradação de espaços territoriais especialmente protegidos 

(com fundamento numa suposta discricionariedade administrativa), são 

retroalimentadas pela parcela da jurisprudência que, sob roupagens diversas, 

chancela o fato consumado, ao emprega-lo como razão de decidir.  

Com efeito, a pesquisa empreendida pela autora nas bases jurisprudenciais 

do Conselho da Justiça Federal, mediante a inserção das expressões “meio 

                                                     
47 Causas relativas ao Direito estudantil em que a conclusão de disciplinas ou de todo um curso 
universitário com base em decisão liminar ilegal passaram a ser convalidadas com esteio na teoria 
do fato consumado. 
48 MARCHESAN, op. cit., p. 194. 
49 Ibid., p. 194. 
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ambiente” e “fato consumado”, detectou onze decisões, exaradas entre os anos de 

2001 a 2015, nas quais os Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª regiões 

do país acolheram a teoria do fato consumado em detrimento da proteção 

ambiental 50 . Importante notar, todavia, que o mencionado levantamento é 

meramente ilustrativo, haja vista que, por vezes, o acatamento do fato consumado 

não ocorre explicitamente com tal designação; camufla-se nas entrelinhas de 

julgamentos fundamentados, por exemplo, no instituto do direito adquirido, no 

discurso da necessidade de crescimento econômico e nos princípios da segurança 

jurídica, da proporcionalidade e da equidade. 

Consoante avaliam Lehfeld e Oliveira 51 , o relativismo utilizado pelos 

tribunais no deslinde de conflitos aparentes entre normas de proteção ambiental 

e aquelas de cunho econômico ou mesmo individual (como as relacionadas ao 

direito de propriedade), sob a articulação de argumentos em torno de conceitos 

como “fato consumado” ou “periculum in mora (in) reverso” 52 , violam 

sobremaneira a estrutura político normativa de tutela ambiental. Não sem razão, 

os autores afirmam que “[...] a razoabilidade, proporcionalidade, ponderação como 

princípios de adequação e resolução de antinomias devem se submeter ao 

postulado hermenêutico in dubio pro natura ou in dubio pro ambiente, sob pena de 

produção de um ativismo judicial contrário à mens legis da Constituição ambiental 

brasileira (Capítulo VI – Do Meio Ambiente – do Título VIII – Da Ordem Social – da 

CF/88)” 53. 

Na lição de Alexy54, os princípios se distinguem das regras pelo caráter 

prima facie. Os princípios exigem que algo seja realizado na maior medida, dentro 

                                                     
50 Ibid., p. 242-243. 
51 LEHFELD, Lucas de Souza; OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. Estado socioambiental de direito e 
o constitucionalismo garantista. O princípio in dubio pro natura como mecanismo de controle do 
ativismo judicial contrário à tutela dos direitos fundamentais ambientais. CONPEDI Law Review, 
Oñati, Espanha, v. 2, n. 2, p. 237-256, jan./jun., 2016, p. 249. 
52  Periculum in mora (in) reverso significa a não concessão de tutelas antecipadas para 
preservação ambiental em razão do perigo/risco de dano material ao patrimônio de um 
proprietário, investidor ou empresário. 
53 LEHFELD, Lucas de Souza; OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. Estado socioambiental de direito e 
o constitucionalismo garantista. O princípio in dubio pro natura como mecanismo de controle do 
ativismo judicial contrário à tutela dos direitos fundamentais ambientais. CONPEDI Law Review, 
Oñati, Espanha, v. 2, n. 2, p. 237-256, jan./jun., 2016, p. 249. 
54 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 103-104. 



 

104 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

 

das possibilidades fáticas e jurídicas de sua realização, pois são mandamentos de 

otimização, e, nesse sentido, não contém um mandamento definitivo, mas apenas 

prima facie. As regras, por sua vez, demandam que seja feito exatamente aquilo 

que ordenam. Os conflitos entre regras são resolvidos mediante a introdução de 

uma cláusula de exceção ou o afastamento da aplicação de uma das colidentes, 

dada a sua invalidade. Já as colisões entre princípios, devem ser solucionadas na 

dimensão do peso, de modo que um princípio cede lugar quando, em um 

determinado caso, confere-se um peso maior a outro princípio antagônico55.  

Segundo o professor alemão, embora não seja possível que um princípio se 

revista de caráter absoluto capaz de sobrepô-lo a outros em qualquer hipótese, 

afigura-se factível o fortalecimento do caráter prima facie de determinados 

princípios por meio do emprego de carga argumentativa em seu favor. Esse 

fortalecimento impõe, como consequência, a necessidade de se dar precedência a 

um princípio em relação a outro caso haja razões equivalentes em favor de ambos 

ou em caso de dúvida56. 

Ao adotar tais pressupostos teóricos, Zaneti Jr.57 defende que, a despeito 

de não ser possível falar, no bojo de um Estado Constitucional, em primazia de um 

direito fundamental sobre os demais, tampouco sobre direitos fundamentais 

absolutos, a elevada carga garantista contida na CF/88 em favor do meio ambiente 

gera um postulado hermenêutico interpretativo denominado princípio “in dubio pro 

natura” (ou “in dubio pro ambiente”). Desta feita, com o objetivo de completar o 

modelo combinado de direitos fundamentais em regras, princípios e postulados 

normativo-aplicativos (procedimentos), este postulado implica ônus 

argumentativo maior para afastar a aplicação de uma norma protetiva de direito 

fundamental ambiental. 

 

Ao intérprete, em face da especial proteção constitucional deste bem jurídico, 

caberá nos casos difíceis (hard cases), nos quais venha a existir uma colisão 

                                                     
55 Ibid., p. 92-95. 
56 Ibid., p. 105-106. 
57  ZANETI JR., Hermes. Constitucionalismo garantista e precedentes vinculantes em matéria 
ambiental. Limites e vínculos ao ativismo judicial contrário ao meio ambiente. Revista de Direito 
Ambiental-RDA, RT-Online, v. 78, p. 179-213, abr./jun. 2015, p. 188. 
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entre o direito fundamental ao meio ambiente e outros direitos igualmente 

fundamentais, assegurar prima facie a tutela ambiental58.  

 

Em 2016, o princípio in dubio pro natura foi elencado na Declaração para um 

Estado de Direito Ambiental 59 , elaborada pela União Internacional pela 

Conservação da Natureza (UICN), organização composta por governos, 

instituições e representantes da sociedade civil 60 . Posteriormente, em 2018, o 

preceito foi consagrado no Acordo de Escazú, por força do qual passou a operar 

com eficácia vinculativa no âmbito das partes signatárias (dentre elas o Brasil61) 

como imperativo normativo no sentido de assegurar o fortalecimento do regime 

jurídico de proteção ecológica, “[...] colocando balizas diretivas tanto para o 

legislador quanto para o intérprete da norma ambiental” 62.  

O referido princípio é, ainda, amplamente aceito pelo Superior Tribunal de 

Justiça63. Ao se tomar por base apenas os acórdãos publicados no ano de 2020, 

identificou-se a aplicação do princípio in dubio pro natura no julgamento dos 

Recursos Especiais nº 1818008/RO (DJe 22/10/2020), nº 1720576/RO (Dje 

16/09/2020), nº 1787748/RS (DJe 14/09/2020), e nº 1661859/RS (DJe 

31/08/2020). Valida a transcrição do acórdão exarado por ocasião do julgamento 

do Resp 1818008/RO: 

 

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. 

ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO 

                                                     
58 Ibid. 
59 IUCN. International Union for Conservation of Nature. PRINCÍPIO 5. In: IUCN World Declaration 
on the Environmental Rule of Law. 2016. Disponível em: 
<https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/world_declaration_on_the_environme
ntal_rule_of_law_final_2017-3-17.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2021. 
60  IUCN. International Union for Conservation of Nature. About. Disponível em: <https:// 
www.iucn.org/about>. Acesso em: 8 jan. 2021. 
61 Conforme mencionado na seção 1, item 1.5.2 deste trabalho. 
62 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Novos desenvolvimentos na seara do assim 
chamado princípio da proibição de retrocesso ecológico à luz da atual jurisprudência do superior 
tribunal de justiça (STJ) e do supremo tribunal federal (STF). Revista de Direito Ambiental-RDA, RT-
Online, v. 96, out./dez. 2019, p. 8. 
63 Inserindo-se a expressão “in dubio pro natura” no campo de busca jurisprudencial sítio eletrônico 
oficial do STJ, obteve-se como resultado 17 (dezessete) acórdãos em que o princípio foi aplicado 
pelo tribunal. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 17 nov. 
2020. 
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MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, 

VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA 

LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE 

INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que 

aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano 

ambiental. 

2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a 

inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da 

atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança 

do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da 

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

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

Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).[...] (Grifo nosso)64 

 

Observa-se que o preceito é aplicado, ora como fundamento para a 

concessão da inversão do ônus da prova em benefício do meio ambiente, como no 

julgado supra, ora como postulado hermenêutico interpretativo, a exemplo do 

ocorrido na apreciação do REsp 1787748/RS: 

 

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ARTS. 4º, II, 6º, III E IX, E 10º, DO CÓDIGO FLORESTAL. SOTERRAMENTO DE 

"BANHADO". ECOSSISTEMA ESPECIALMENTE PROTEGIDO. PARÂMETROS DA 

CONVENÇÃO SOBRE ZONAS ÚMIDAS DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

(CONVENÇÃO DE RAMSAR). PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E 

ILIMITADA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

FACULTATIVO. SÚMULA 83/STJ. [...] 

5. O Código Florestal, com atecnia legislativa, trata as zonas 

úmidas ora como Áreas de Preservação Permanente ope legis do art. 

                                                     
64 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. 1818008/RO. Relator: Herman Benjamin. 
Dje 22 out 2020. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp>. Acesso em: 
17 nov. 2020. 
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4º, II – lago ou lagoa, que pode ser perene ou intermitente, rasa ou 

profunda -, ora como Área de Preservação Permanente administrativa 

(art. 6º, III e IX), ora como Área de Uso Restrito (art. 10). 

Qualquer que seja a classe em que se enquadre, o banhado está 

especialmente protegido, vedada sua destruição. Levando-se em conta 

que não se está diante de categorias que se separam claramente, 

preto no branco, apresentando-se mais como continuum entre ambientes 

aquáticos e terrestres, verdadeiras zonas de transição 

terrestre-aquáticas, conclui-se que as definições tendem a ser 

arbitrárias e, por isso, administrador e juiz devem empregar, no 

difícil processo de interpretação da norma e da realidade natural, o 

princípio in dubio pro natura, nos termos da jurisprudência do STJ. 

[...] (Grifo nosso)65 

 

Em publicação voltada ao estudo de Direito comparado, Benjamin66 exalta 

o papel fundamental desempenhado pelo STJ, como instituição, no 

desenvolvimento criativo do Direito Ambiental. O autor menciona como avanços 

nesse sentido a exigência do cumprimento da função ecológica da propriedade, a 

natureza propter rem da obrigação de recuperação ambiental e o princípio in dubio 

pro natura, o qual estabelece que, em casos ambiguos, haja preferência pela 

decisão que melhor proporcione a preservação ambiental. 

Assim, a par do extenso arcabouço normativo constitucional dirigido à 

tutela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, do 

qual emana o princípio in dubio pro natura como postulado hermenêutico apto a 

conferir precedência à aludida garantia quando em colisão ou aparente conflito 

com outros direitos, não há como subsistir argumentos como o do “fato 

consumado” para afastar a obrigação de desfazer intervenções ilicitamente 

implantadas em áreas de proteção e de recuperar o ambiente danificado.  

                                                     
65 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1787748/RS. Relator: Herman Benjamin. 
Dje 14 set. 2020. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp>. Acesso 
em: 17 nov. 2020. 
66 BENJAMIN, Antônio Herman; BRYNER, Nicholas. Chapter 4. Brazil. In: LEES, Emma; VIÑUALES, 
Jorge E. eds. The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law. Oxford: University of Oxford, 
2019, p. 104. Disponível em: 
<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780198790952.001.0001/law-
9780198790952>. Acesso em: 17 jan. 2021. 
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Nesse sentido, conforme Lehfeld e Oliveira67, no Estado Socioambiental de 

Direito, não se justifica a solução de conflitos mediante decisões judiciais 

ancoradas em alegações baseadas na consolidação de situações fáticas, 

porquanto a aplicação da teoria do fato consumado, muitas vezes estribada no 

princípio da segurança jurídica, no viés subjetivo, não pode suplantar a proteção 

do interesse coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso porque o 

interesse individual deve ceder diante do coletivo e difuso (inclusive das futuras 

gerações), sob pena de esvaziamento da proteção máxima do meio ambiente 

como direito fundamental.  

Após se deparar com numerosas lides em que tais argumentos foram 

suscitados no intuito de afastar a prevalência da legislação ambiental e da 

obrigação de reparar danos causados ao meio ambiente68, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ editou a Súmula nº 613/2018, de maneira a rechaçar a aplicabilidade 

da teoria do fato consumado em matéria ambiental. Tal enunciado surge, pois, 

como claro limite ao ativismo judicial contrário ao efetivo cumprimento da função 

socioambiental (ou ecossocial) da propriedade, caracterizado por deixar de  impor 

a restauração dos danos ambientais e da proteção do equilíbrio ecológico.  

Zaneti Jr. 69  explica que o ativismo judicial contrário à tutela do meio 

ambiente é o fenômeno surgido a partir da indevida aplicação do princípio da 

proporcionalidade e das cláusulas gerais, tanto no direito material quanto no 

direito processual, em rumo frontalmente contrário ao indicado pelo legislador e 

                                                     
67 LEHFELD, Lucas de Souza; OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. Estado socioambiental de direito e 
o constitucionalismo garantista. O princípio in dubio pro natura como mecanismo de controle do 
ativismo judicial contrário à tutela dos direitos fundamentais ambientais. CONPEDI Law Review, 
Oñati, Espanha, v. 2, n. 2, p. 237-256, jan./jun. 2016, p. 252. 
68 REsp. 650728 SC, julgado em 23/10/2007; REsp. 1090968 SP, julgado em 15/06/2010; REsp. 
56753 SC, julgado em 08/-9/2009; REsp. 1394025 MS, julgado em 18/10/2013; AGARESP 739253 
SC, julgado em 14/09/2015; REsp. 1494988 MS, julgado em 18/08/2015; REsp. 1494681 MS, 
julgado em 26/08/2015 (precedente da súmula nº 613/STJ); RMS 28.220 DF, julgado em 
26/02/2016 (precedente da súmula nº 613/STJ); AIRESP no REsp 1.382.576 MS, julgado em 
13/06/2017; REsp. 1389613 MS, julgado em 16/02/2017; REsp. 1391986 MS, julgado em 02/08/ 
2016; REsp. 1510476 MS, julgado em 07/11/2017; AIRESP 1363943 SC, julgado em 15/02/2017; 
AIDARESP 359140 MS, julgado em 26/06/2016; REsp. 1.355.428 MS, julgado em 26/06/2016; REsp. 
1.495.757, julgado em 01/08/2016; AINTARESP 1.211.974 SP, julgado em 17/04/2018. Disponível 
em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 14 nov. 2020. 
69  ZANETI JR., Hermes. Constitucionalismo garantista e precedentes vinculantes em matéria 
ambiental. Limites e vínculos ao ativismo judicial contrário ao meio ambiente. Revista de Direito 
Ambiental-RDA, RT-Online, v. 78, p. 179-213, abr./jun. 2015, p. 180. 
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pela Constituição, consubstanciando-se em exercício arbitrário da jurisdição que 

deveria garantir os direitos fundamentais. Como exemplo “dessa nefasta 

utilização retórica e retrógrada da teoria dos princípios”, o autor cita a ponderação 

de direitos e interesses para privilegiar o aspecto econômico da livre iniciativa e da 

propriedade privada mediante as teorias do fato consumado e do periculum in 

mora (in)reverso70. 

Na crítica de Campos e Albuquerque71, a nova hermenêutica constitucional, 

que tem como uma de suas características a utilização da técnica da ponderação 

para solucionar conflitos entre normas de natureza principiológica, pode levar a 

um manejo mais flexível da constituição, “dando ares de cientificidade a um 

verdadeiro voluntarismo judicial”. Os autores alertam para os perigos do abuso no 

emprego dessa técnica na práxis judicial, pois pode favorecer a subordinação do 

Direito ao poder econômico e às pressões de interesses particularistas e, assim, 

bloquear a concretização da normatividade da Constituição e conduzir a uma 

perda de efetividade do Direito.  

Conforme Streck 72 , no Brasil, a discricionariedade judicial dá azo à 

subjetividade do julgador na aplicação da lei e, quando o espaço interpretativo (por 

exemplo: vagueza, ambiguidade, cláusulas “abertas”) se apresenta reduzido, não 

raro o aplicador do Direito apela para princípios que funcionam como “axiomas 

com força de lei” ou enunciados performativos, ao arrepio do próprio texto 

constitucional. O autor explica: 

 

Nesse sentido, não é difícil perceber o modo pelo qual a ponderação, a 

razoabilidade e a proporcionalidade foram sendo transformadas em 

enunciados performativos. Como se sabe, uma expressão performativa não se 

refere a algo existente nem a uma ideia qualquer; a simples enunciação já faz 

“emergir” a sua significação. Já “não pode ser contestado”; não pode sofrer 

críticas; consta como “algo dado desde sempre”; sua mera evocação já é “um 

em si mesmo”. O uso performativo de um enunciado objetiva “colar” texto e 

                                                     
70 Ibid. 
71 CAMPOS, Juliana Cristine Diniz; ALBUQUERQUE, Felipe Braga. Nova hermenêutica constitucional 
e (in)segurança jurídica: características e críticas da virada linguística no interpretar da 
constituição. Quaestio Iuris. Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 774-792, 2015, p. 782-789. 
72 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Ebook. 
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sentido do texto, não havendo espaço para pensar a diferença (entre ser e ente, 

para usar a linguagem hermenêutica). Desse modo, expressões como 

“ponderação de valores”, “mandados de otimização”, “proporcionalidade”, 

“razoabilidade”, “decido conforme minha consciência”, no momento em que 

são utilizadas ou pronunciadas, têm um forte poder de violência simbólica 

(Bordieu) que produz o “sentido próprio” e o “próprio sentido”. São sentidos 

coagulados que atravessam a gramática do Direito rumo a uma espécie de 

univocidade extorquida no plano das relações simbólicas de poder. [...]73 

 

Decisões ancoradas em enunciados performativos, tais como 

“proporcionalidade” e “razoabilidade”, quando empregadas de forma genérica para 

afastar os direitos e deveres fundamentais de proteção ecológica estabelecidos 

na Constituição, não se coadunam com as prescrições do atual Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), que assim dispõe, em seu 

artigo 489:  

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com 

a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências 

havidas no andamento do processo; 

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes 

lhe submeterem. 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 

explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 

concreto de sua incidência no caso; [...] 

 

O §1º do dispositivo ora transcrito realça o dever de fundamentação das 

decisões judiciais. Essa tarefa se reveste de especial relevância no cenário da 

complexidade e urgência das causas ambientais, cabendo ao julgador, não só a 

                                                     
73 Ibid. 
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resolução dos conflitos jurídicos, mas também o convencimento social, por meio 

de fundamentação fulcrada em critérios racionais que permitam a justificação de 

escolha de valores para o alcance de sua legitimação74. Segundo Padilha75 , a 

elevada carga de conflituosidade das lides socioambientais amplia sobremaneira 

a responsabilidade do Poder Judiciário, desafiando sua capacidade, seus 

instrumentos e seus operadores a regular, interpretar e apresentar soluções hábeis 

a equilibrar forças e servir como efetivo instrumento de justiça social. 

Nessa toada, por injunção do inciso II do §1º acima colacionado, o emprego 

de conceitos jurídicos indeterminados sem a devida justificação de incidência no 

caso concreto não é considerado suficiente à necessária fundamentação das 

sentenças e acórdãos. Essa regra se soma ao postulado hermenêutico in dubio 

pro natura, de modo a impulsionar uma maior efetivação do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado no âmbito judicial, tendo em vista que 

reforça o ônus argumentativo do julgador quando este vier a decidir, no caso 

concreto, em desfavor dos interesses ecológicos, pois não basta a mera invocação 

dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. 

Fincadas essas balizas, forçoso compreender, com Lehfeld e Oliveira76, que 

a atuação jurisdicional baseada num relativismo pernicioso prol mercado 

(degradação ambiental justificada pelo “fato consumado” ou periculum in mora 

(in) reverso), traduz-se, na realidade, em arbítrio judicial (e não discricionariedade), 

já que privilegia valores não condizentes com o Estado Socioambiental (ou 

Ecossocial) de Direito trazido pela Constituição. Tal postura deve, assim, ser 

suplantada pela força normativa vinculante da Constituição, cujos direitos 

fundamentais nela previstos têm aplicação direta e imediata. 

Para exercer o necessário controle da “discricionariedade” (ou 

arbitrariedade) judicial situada na contramão dos ditames do Estado Ecossocial e 

                                                     
74 PADILHA, Norma Sueli. Compromisso constitucional da sustentabilidade ambiental: desafios de 
sua concretização frente à necessidade de revisão do ensino jurídico e atualização dos 
implementadores judiciais da normatividade ambiental. Pensar, Fortaleza, v. 16, n. 2, p. 730-766, 
jul./dez. 2011, p. 748. 
75 Ibid., p. 749-750. 
76 LEHFELD, Lucas de Souza; OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. Estado socioambiental de direito e 
o constitucionalismo garantista. O princípio in dubio pro natura como mecanismo de controle do 
ativismo judicial contrário à tutela dos direitos fundamentais ambientais. CONPEDI Law Review, 
Oñati, Espanha, v. 2, n. 2, p. 237-256, jan/jun. 2016, p. 245. 
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garantir a força normativa dos ditames constitucionais, os quais, por sua vez, 

conformam todo um sistema jurídico de proteção a áreas ambientalmente 

sensíveis, o STJ lança mão da súmula nº 613/2018, que recebe do sistema de 

precedentes estabelecido no Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 

de março de 2015) ampla eficácia vinculante, consoante se elucidará a seguir. 

O sistema de precedentes estabelecido no Novo CPC assume papel crucial 

no controle da discricionariedade nas decisões dos juízes e tribunais, uma vez que 

permite a concatenação de paradigmas decisórios destinados a conferir maior 

coerência, equilíbrio, previsibilidade e estabilidade jurisprudencial, ao proporcionar 

isonomia de tratamento jurídico a casos semelhantes e unidade do sistema 

jurídico. Nesse contexto, o artigo 927 do mencionado diploma normativo 

determina: 

 

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

II – os enunciados de súmula vinculante; 

III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 

de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; 

IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; 

V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 

vinculados. 

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 

1º , quando decidirem com fundamento neste artigo. 

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em 

julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas 

e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para 

a rediscussão da tese. 

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento 
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de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no 

interesse social e no da segurança jurídica. 

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou 

de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade 

de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da 

segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

§ 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por 

questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial 

de computadores. (Grifo nosso) 

 

Em virtude da imposição legal contida no artigo 927, IV, colacionado acima, 

todos os juízes e tribunais infraconstitucionais brasileiros estão vinculados ao 

entendimento consolidado na súmula nº 613 do STJ e, portanto, devem aplica-lo 

na solução dos casos que lhes forem submetidos. Eis o aspecto que atribui ao 

enunciado sumular em comento o caráter de paradigma à atuação do Poder 

Judiciário no trato das questões ambientais, conferindo-lhe significativo potencial 

efetivador do direito ao meio ambiente equilibrado, na medida em que, ao afastar 

a aplicação da teoria do fato consumado, prioriza a recuperação dos danos 

ambientais e a restauração dos processos ecológicos afetados pelas intervenções 

humanas. 

Há, com efeito, franca colisão entre o fato consumado e o princípio da 

reparação integral, pois, quando aquele é aceito em nome de algum outro 

valor/bem jurídico, o poluidor/degradador é agraciado com a possibilidade de 

perpetuação dos danos causados, de forma a se legar esse passivo ambiental para 

um universo incalculável de vítimas, dentre as quais as gerações futuras e os 

próprios ecossistemas77. Por outra via, extirpar o acolhimento do fato consumado 

nas decisões judiciais favorece a integridade ecológica, o que abre caminhos para 

a adoção de uma perspectiva ecocêntrica em âmbito jurisprudencial, como será 

discutido na seção 3 do presente trabalho.  

                                                     
77  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 153. 
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Nesse diapasão, robustecida pela eficácia vinculante decorrente do artigo 

927, VI, do CPC/2015, a súmula nº 613 do STJ se ergue como importante barreira 

de contenção às decisões judiciais que, num viés político ou de impulso teórico 

pessoal dos julgadores, ignoram a proteção constitucional do meio ambiente e dos 

processos ecológicos essenciais. Como exemplo de prática desse tipo, 

Marchesan78 cita acórdãos do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul as quais, 

muito embora tenham considerado contrárias à legislação ambiental construções 

de casas de veraneio nas margens do rio Ivinhema, referendaram as licenças 

indevidamente concedidas pelo órgão estadual de meio ambiente devido ao 

decurso do tempo79. 

Lehfeld e Oliveira80 entendem o ativismo judicial como uma prática salutar 

exercida pelos tribunais, desde que realizada com critério e fundamentação 

juspolítica e social consonante com a ordem constitucional e legal, em especial 

com a tutela dos direitos fundamentais, quando da ausência ou deficiência da 

atuação dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Os autores propõem um ativismo constitucional, a partir da tutela dos bens 

ambientais e da sustentabilidade, em substituição ao ativismo judicial pautado em 

falaciosa ponderação entre princípios relacionados à proteção ambiental e à 

propriedade, como o direito ao exercício da atividade econômica, com a 

apropriação dos fatores de produção81.  

A pacificação e consolidação, na seara judicial, acerca da inadmissibilidade 

da perpetuação de danos ambientais sob o argumento fato consumado constitui 

                                                     
78 Ibid., p. 246. 
79 MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 2010.004561-0/000-00. Relator 
Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado em 03 mai 2010. Disponível em: 
https://www.tjms.jus.br/cjsg/. Acesso em 25 nov. 2020. MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de 
Justiça. Apelação Cível 2010.002282-5/000-00. Relator Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado 
em 03 mai 2010. Disponível em: https://www.tjms.jus.br/cjsg/. Acesso em 25 nov. 2020. MATO 
GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 0000540-95.2006.8.12.0012. Relator Des. 
Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado em 11 mar 2014. Disponível em: 
https://www.tjms.jus.br/cjsg/. Acesso em 25 nov. 2020. MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de 
Justiça. Apelação Cível 2010.003321-3/000-00. Relator Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado 
em 03 mai 2010. Disponível em: https://www.tjms.jus.br/cjsg/. Acesso em 25 nov. 2020. MATO 
GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração em Apelação Cível 2010.004561-
0/000-00. Relator Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado em 14 jun. 2010. Disponível em: 
https://www.tjms.jus.br/cjsg/. Acesso em 25 nov. 2020. 
80 LEHFELD; OLIVEIRA, op. cit., p. 249. 
81 Ibid., p. 245. 
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importante parâmetro também para as esferas administrativas, notadamente no 

que tange às emissões de licenças e autorizações ambientais. 

Para compreender de que forma a súmula nº 613/STJ pode contribuir para 

o controle dos excessos da discricionariedade administrativa, no exercício do 

poder de polícia ambiental, mediante o qual o poder executivo licencia (ou 

autoriza) as intervenções potencialmente poluidoras ou degradadoras do 

ambiente, faz-se mister tecer algumas explicações sobre essa atividade, que se 

situa do vértice da interseção entre o Direito Ambiental e o Direito Administrativo, 

ambos irradiados e conformados pela Constituição Federal de 1988. 

 

2.3 O papel da Súmula nº 613 do STJ como parâmetro à atuação administrativa 

dos órgãos ambientais: da discricionariedade à juridicidade ecológica 

 

Influenciado pelo movimento internacional de constitucionalização do 

Direito, ocorrido após a Segunda Guerra, o Direito Administrativo brasileiro vem 

passando, pelo menos desde o final da década de 80, por um processo de 

transformações marcado pela positivação constitucional de uma vasta 

normatização voltada para a disciplina da administração pública e pela crescente 

influência dos princípios constitucionais sobre as categorias desse ramo do 

Direito, o que culminou na rediscussão e superação de vários de seus paradigmas 

tradicionais82. 

A lei fundamental modela uma administração pública inserida em 

parâmetros de controle jurisdicional adequados aos propósitos do Estado 

democrático e de proteção aos direitos fundamentais. Há, por conseguinte, uma 

relação direta entre Direito Constitucional e Administrativo, que visa a impedir 

qualquer discrepância entre as prescrições constitucionais e os procedimentos 

administrativos 83 . A partir dessas premissas, opera-se a reformulação de 

paradigmas clássicos como i) a supremacia do interesse público sobre o interesse 

                                                     
82  BARROSO, Luís Roberto. A constitucionalização do direito e suas repercussões no âmbito 
administrativo. In ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coords.). 
Direito Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, p. 31-63, 2012, p. 47. 
83  CIMADON, Aristides. Constitucionalização de postulados clássicos do direito administrativo. 
Revista Bonijuris, Curitiba, ano XXIII, n. 574, v. 23, n. 9, 2011, p. 07. 
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privado; ii) a submissão estrita do administrador à lei (passando a preponderar a 

vinculação à Constituição); e iii) a (im)possibilidade de controle judicial do mérito 

do ato administrativo84. 

Acerca da redefinição da ideia de supremacia do interesse público sobre o 

particular, Barroso 85  salienta a necessária distinção entre interesse público 

primário e interesse público secundário. Aquele reflete o interesse da sociedade, 

ao albergar valores como justiça, segurança e bem estar social, enquanto este se 

associa ao interesse da pessoa jurídica de direito público (União, Estado e 

Municípios), ou seja, da Fazenda Pública, do erário. Como bem pontua o autor, o 

interesse público secundário jamais deve ser considerado abstrata e 

aprioristicamente supremo em relação ao interesse privado. Em caso de colisão 

entre ambos, deve-se resolver o conflito mediante a ponderação dos interesses 

em questão. 

No tocante à reconfiguração do princípio da legalidade, Moreira Neto 86 

aponta uma dupla concepção quanto a seu conteúdo: a restrita, referente à 

conformidade à lei; e a ampla, atinente à conformidade ao Direito, hodiernamente 

denominada juridicidade, a fim de agregar, ao clássico sentido formal da 

legalidade, os sentidos materiais da legitimidade (de conteúdo democrático) e da 

licitude (de conteúdo moral).  

Isso significa que o agir administrativo encontra amparo e limites 

diretamente (sem necessidade de mediação do legislador) em regras ou princípios 

constitucionais, os quais chegam, inclusive, a validar condutas para além, ou 

mesmo contra, a disposição legal87. Assim, a atividade administrativa do Estado 

tem como texto norteador a Constituição, que define as ações e inações a serem 

desempenhadas por seus entes e órgãos, a fim de assegurar à sociedade o 

desfrute de um sistema normativo integrado e coerente para a proteção, incentivo 

                                                     
84 BARROSO, op. cit., p. 49. 
85 Ibid. 
86 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Constitucionalização do direito administrativo. Revista da 
Procuradoria-Geral do Município de Juiz de Fora – RPGMJF, Belo Horizonte, ano 2, n. 2, p. 13-23, 
jan./dez., 2012, p. 15. 
87 BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: um inventário 
de avanços e retrocessos. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto 
Brasileiro de Direito Público, n. 13, março, abril, maio, 2008. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp>. Acesso em: 15 jun. 2019, p. 25. 
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e concretização dos direitos fundamentais88.  

Nessa toada, a discricionariedade administrativa deixa de configurar um 

espaço de livre escolha do administrador para ser conformada pelo critério da 

legitimidade, de maneira que os atos e decisões administrativas devem resultar de 

procedimentos técnicos e jurídicos balizados pelos ditames constitucionais, 

restando a tradicional dicotomia entre ato vinculado e ato discricionário 

substituída por um sistema de graus de vinculação à juridicidade 89.  

Como visto, a constitucionalização do Direito Administrativo promoveu a 

vinculação da Administração Pública aos direitos fundamentais proclamados pela 

CF/88, dos quais sobressalta a garantia de proteção ambiental, porquanto esta 

inequivocamente reconhece a essencialidade da qualidade do ambiente para o 

desfrute de uma vida digna, segura e saudável para as gerações presentes e 

futuras. 

Binenbojm 90  lembra que, em sua concepção clássica, os direitos 

fundamentais eram entendidos como direitos de defesa, a proteger posições 

subjetivas contra a intervenção do Poder Público. Com a evolução desses direitos, 

passaram a se apresentar como direitos a prestações positivas, tanto de natureza 

concreta e material, como de natureza normativa. E, mais recentemente, a doutrina 

os vem reconhecendo também como direitos à organização e ao procedimento 

(garantias constitucionais processuais). 

Como mencionado na seção 1, subseção 1.5, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é, na qualificação de Alexy91, um “direito fundamental 

completo”, que exige prestações fáticas e normativas do Estado no sentido de que 

se abstenha de determinadas intervenções no meio ambiente (defesa); proteja o 

titular do direito fundamental contra intervenções de terceiros ambientalmente 

lesivas (proteção); inclua o titular do direito fundamental nos procedimentos 

relevantes para o meio ambiente (dimensão procedimental); e, ainda, adote 

medidas fáticas benéficas ao meio ambiente (prestações fáticas). 

                                                     
88 MOREIRA NETO, op. cit., p. 15. 
89 BINENBOJM, op. cit., p. 8. 
90 Ibid., p. 27. 
91 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 442. 
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Nessa direção, a CF/88, em seu artigo 225, caput, e §1º, impõe ao Estado o 

dever de tutela do meio ambiente, mediante a realização das seguintes tarefas: 

 

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; 

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 

e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade92.  

 

À Administração Pública foi, portanto, designada a missão de proteger o 

meio ambiente e, para cumprimento desse encargo, detém o poder de polícia 

ambiental, derivado do clássico poder de polícia administrativa, cujo conceito 

encontra-se positivado no art. 78, caput, do Código Tributário Nacional 93 . Na 

                                                     
92  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 
Senado, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 16 
jun. 2019. 
93 Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão 
de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
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doutrina de Machado94:  

 

Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública que limita 

ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da 

população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades 

dependentes de concessão, autorização/permissão ou licença do Poder 

Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza. 

 

Ante o imperativo constitucional, tal prerrogativa, antes de ser um poder, 

constitui um dever administrativo, de modo que se afigura mais adequado, na 

órbita do vigente movimento de constitucionalização do Direito Administrativo, 

concebê-la como um poder-dever de polícia ambiental. Dessarte, para o 

cumprimento do comando constitucional em comento, sobretudo no concernente 

às atividades descritas nos incisos I, II, IV, V e VII acima colacionados, o Poder 

Público deve se valer dos instrumentos legais a seu alcance. 

Na ordem dessas ideias, aos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA95 foram atribuídas competências para 

controlar e fiscalizar o uso dos recursos naturais, conforme prescrito no art. 2º, III, 

da Lei nº 6.938/8196, o que é feito mediante as ações de fiscalização ambiental 

                                                     
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia 
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do 
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio 
de poder. BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 16 jun. 2019. 
94 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, 
p. 384. 
95 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, 
assim estruturado: […]BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. Acesso em: 
16 jun. 2019. 
96  Art 2º – A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
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com poder-dever de impor sanções administrativas (tais como multa embargo, 

demolição, etc.), consoante expressamente previsto no artigo 225,§3º, da CF/8897, 

bem como a partir da exigência de prévio licenciamento para a instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental98. 

Milaré 99  observa que, no rol dos atos de polícia em meio ambiente, o 

licenciamento ocupa expressiva posição, pois as licenças condicionam a prática 

de atos que, se exercidos sem o devido controle, podem gerar ilícitos, muitas vezes 

ensejadores de prejuízos ambientais irreversíveis. Souza e Soares100 esclarecem 

ter a polícia administrativa a atribuição primordial de atentar para a consequência 

das condutas dos indivíduos na sociedade, a fim de impedir, a partir de medidas 

de caráter preventivo ou repressivo, que estes violem direitos ou causem lesões a 

outros indivíduos, de maneira a salvaguardar a qualidade de vida e sobrevivência 

dos cidadãos. 

Os direitos fundamentais não se esgotam em sua dimensão subjetiva de 

defesa do indivíduo contra o Estado; abrangem decisões valorativas de natureza 

jurídico objetiva da Constituição e detém, como expressão de sua dimensão 

objetiva, eficácia irradiante para todo o ordenamento jurídico, de modo a fornecer 

                                                     
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: [...] Ill – planejamento e fiscalização 
do uso dos recursos ambientais; [...]. BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. 
Acesso em: 16 jun. 2019. 
97 Artigo 225. Omissis. [...]§ 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. [...] 
98 Art. 9º – São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: […] IV – o licenciamento e a 
revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; […] Art. 10. A construção, instalação, 
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. (Grifo nosso) BRASIL. Lei nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. Acesso em: 16 jun. 2019. 
99 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 341. 
100 SOUZA, Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de; SOARES, Ricardo Maurício Freire. A atuação 
limitadora do poder de polícia da administração pública em benefício do bem-estar coletivo. 
Revista de Direito Administrativo e Gestão Pública, Salvador, v. 4, n. 1, p.76-97, jan./jun. 2018, p. 
85. 
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diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e administrativos101.  

Daí decorrem os deveres de interpretação da legislação conforme a 

Constituição (eficácia interpretativa) e de vinculação do legislador aos direitos 

fundamentais, cabendo a este se abster de ofender tais garantias quando da 

produção legislativa (prestação negativa), bem como elaborar as normas 

necessárias à efetivação dos direitos fundamentais constitucionalmente 

protegidos (prestação positiva)102. 

Por força da eficácia irradiante dos direitos fundamentais, foram editadas, 

após a promulgação da CF/88, diversas leis voltadas à promoção da proteção do 

meio ambiente, a exemplo da Lei nº 9.985/2000 (que instituiu o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC), da Lei nº 9.605/1998 (que 

estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente) e da Lei Complementar nº 140/2011 (que fixa 

normas para a cooperação entre entes federados nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição 

em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora). 

Paralelo a isso, foram inseridos, ao longo de todo o arcabouço normativo 

regulamentador do poder-dever de polícia ambiental, dispositivos voltados à 

conformação dessa prerrogativa administrativa aos demais direitos e garantias 

fundamentais. Como exemplo, podem ser citados: o art. 70, §4º, da Lei nº 

9605/1998103 (que determina a apuração das infrações ambientais em processo 

administrativo próprio no qual sejam assegurados os direitos de ampla defesa e 

contraditório); o art. 15-A do Decreto Federal nº 6.514/2008104 (que restringe o 

                                                     
101 BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: um inventário 
de avanços e retrocessos. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto 
Brasileiro de Direito Público, n. 13, março, abril, maio, 2008. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp>. Acesso em: 15 jun. 2019, p. 28. 
102 Ibid., p. 29. 
103 Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as 
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. […] § 4º As 
infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de 
ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei. 
104  Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente 
caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas 
não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. 
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embargo de obra ou atividade aos locais onde efetivamente caracterizou-se a 

infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não 

embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração); o 

art. 10, II e VIII, da Resolução do nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente -CONAMA 105  (que impõe a devida divulgação dos requerimentos e 

concessões de licenças ambientais, em deferência ao princípio da publicidade, 

previsto no art. 37 da CF/88); e o art. 2º, da Lei nº 10.650/2003106 (que garante 

acesso público aos documentos, expedientes e processos administrativos que 

tratem de matéria ambiental, obrigando os órgãos e entidades da Administração 

Pública, direta, indireta e fundacional, integrantes do SISNAMA, a fornecerem todas 

as informações ambientais sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou 

eletrônico).  

Uma vez situado o poder-dever de polícia ambiental no cenário das balizas 

constitucionais, impende observar, conforme ensina Milaré107, que a prerrogativa 

em estudo é dotada de discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade, 

inerentes aos atos administrativos. Para os fins do presente trabalho, importa dar 

enfoque ao atributo da discricionariedade. O Código Tributário Nacional, no 

parágrafo único do artigo 78, alude à possibilidade de exercício do poder de polícia 

em atividade legalmente prevista como discricionária.  

O mencionado diploma normativo, instituído pela Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, deve ser interpretado à luz do sistema constitucional vigente, em 

que “não é mais correto se falar de uma dicotomia entre atos vinculados e atos 

discricionários, senão que numa teoria de graus de vinculação à juridicidade” 108. 

Segundo a definição tradicional, atos discricionários seriam aqueles produzidos 

pela Administração com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, 

                                                     
105 Art. 10. O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: […] II – 
Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos 
e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; […] VIII – Deferimento ou 
indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. 
106  Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, 
integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, expedientes 
e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações 
ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, 
especialmente as relativas a [...] 
107 MILARÉ, op. cit., p. 340. 
108 BINENBOJM, op. cit., p. 39. 
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conforme critérios de conveniência e oportunidade109. Sucede que, se, com esteio 

no discurso autorizador desses critérios, a discricionariedade acarreta a prática de 

decisionismo, tal conceito se mostra insuficiente e incompatível com o resguardo 

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Com razão, diante do compromisso intergeracional proclamado na 

Constituição de 1988, Franco110 defende a existência de um dever de se produzir a 

resposta correta para as questões ambientais concretamente consideradas, tarefa 

na qual a motivação cumpre papel essencial. Trata-se do dever de construir, para 

cada caso, a resposta constitucionalmente adequada, também em matéria 

ambiental, revelando-se insubsistente e injusta qualquer outra opção teórica. 

A prática dos atos administrativos ambientais, incluindo os decorrentes do 

poder-dever de polícia ambiental, como a licença, a autorização de supressão 

vegetal e a imposição de sanções em razão de ofensa à legislação protetora do 

ambiente, exige conhecimento técnico-científico. Em virtude disso, a doutrina 

administrativista clássica a entende resultante de procedimentos realizados com 

fundamento na comumente denominada discricionariedade técnica.  

Em posicionamento com o qual se concorda, Franco111 rejeita a ideia de 

discricionariedade técnica em matéria de ato administrativo ambiental, porquanto 

cabe aos saberes especializados, provenientes das mais diversas áreas da ciência, 

informar e balizar a produção de tal espécie de atos, perfazendo sua necessária 

motivação, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.784/1999112. 

Ante o dever inafastável de a Administração Pública agir em consonância 

com a lei e a Constituição, inadmissível a utilização de critério de conveniência e 

oportunidade que autorize escolha diversa daquela que melhor efetive o 

mandamento constitucional de garantia do equilíbrio ecológico, dado que se revela 

inerente às decisões em matéria ambiental elevado grau de vinculação à 

                                                     
109 FRANCO, Rita Maria Borges. Considerações sobre a discricionariedade técnica e vinculação na 
produção do ato administrativo ambiental. In: GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini; BURMANN, 
Alexandre; ANTUNES, Paulo de Bessa (Orgs.). Direito Ambiental e os 30 Anos da Constituição de 
1988. Londrina, PR: Thoth, 2018, p. 460. 
110 Ibid., p. 465. 
111 Ibid., p. 477. 
112  Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. […] 
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juridicidade.  

Nesse passo, as decisões administrativas e demais atos processuais 

levados a efeito no bojo dos procedimentos de licenciamento ambiental das obras 

e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou causadoras de degradação 

vinculam-se à juridicidade. Não há, portanto, espaço para o exercício de uma 

discricionariedade desgarrada dos ditames constitucionais, especialmente no que 

tange às regras e princípios garantidores do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

O licenciamento ambiental se qualifica como instrumento essencial à 

implementação da tutela ao equilíbrio ecológico de forma direta e se insere no rol 

das medidas preventivas (ex ante), cuja relevância reside no fato de que são as 

únicas capazes de garantir, efetivamente, a proteção do meio ambiente, haja vista 

que a reparação e a repressão pressupõem dano já ocorrido e não raras vezes 

irreversível113. De outra banda, os instrumentos de implementação reativos (ex 

post), a exemplo da responsabilidade civil promovida em âmbito judicial, se não 

exercidos de forma adequada, influenciam de forma negativa a efetividade dos 

mecanismos preventivos. 

Nesse sentido, de acordo com Benjamin114, ao regularizar situações de fato 

decorrentes de comportamentos ilícitos, o judiciário concede estímulo ao 

descumprimento da lei, gerando, no infrator, a expectativa de, mais cedo ou mais 

tarde, receber a “sanção” da legitimação da ilicitude perpetrada. A manutenção de 

um aparato judicial receptivo à política dos fatos consumados se opõe 

diretamente ao princípio da prevenção, na medida em que incentiva a prática de 

atos lesivos ao meio ambiente, pois os aceita e os estabiliza, ao conferir-lhes uma 

espécie de licitude artificial115.  

Sob o manto dessa licitude aparente, o “fato consumado” transcende do 

Poder Judiciário para a esfera executiva, a servir de parâmetro decisório ao 

exercício de suposta discricionariedade administrativa, por meio do qual os órgãos 

                                                     
113 BENJAMIN, Antônio Herman. O Estado teatral e a implementação do Direito Ambiental. 2010, 
53. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/>. Acesso em: 11 nov. 2020, p. 36-39. 
114 Ibid. 
115  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 246. 
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ambientais emitem licenças e autorizações para instalação de estruturas ou 

funcionamento de atividades em áreas que, embora ambientalmente sensíveis e 

protegidas pela legislação, contém “danos consolidados” e por isso são 

entendidas como “descaracterizadas” ou “antropizadas”, o que resulta na 

formalização e eternização da degradação. 

Em contraposição a essa marcha decisória desviada dos desígnios 

constitucionais, a súmula nº 613/STJ, ao pacificar, no âmbito do Poder Judiciário, 

a inadmissibilidade da teoria do fato consumado em matéria ambiental, além de 

exercer o necessário controle do ativismo judicial contrário à proteção do meio 

ambiente, remove a máscara da licitude que revestia o fato consumado e evidencia 

o seu verdadeiro caráter de não direito. Assim é que, por força do enunciado 

sumular em exame, ressalvadas as exceções legalmente previstas, não resta ao 

argumento do fato consumado qualquer amparo jurídico, seja na constituição, na 

lei ou na jurisprudência. 

Logo, os órgãos ambientais, cuja atuação se vincula à juridicidade, são 

impulsionados a substituir o parâmetro decisório receptivo ao fato consumado por 

um paradigma de intolerância ao dano ambiental, o que deve leva-los a agir para 

preservar os processos ecológicos essenciais e, com o mesmo ou ainda maior 

afinco, para restaurá-los, exatamente como determina o art. 225, §1º, I, da CF/88.  

Ademais, uma vez removidas as expectativas de que intervenções ilícitas 

no meio ambiente podem ser “regularizadas” mediante provimento judicial, em 

razão do decurso do tempo, perdem força as pressões políticas e econômicas pela 

emissão de licenças ambientais em desacordo com a legislação ambiental, bem 

como o interesse pela obtenção desses atos a partir de meios escusos (como pela 

corrupção de agentes públicos, por exemplo). 

Isso porque, diante do paradigma vinculante emanado da súmula em 

estudo, aquele que pratica intervenção poluidora ou degradadora sem licença do 

órgão competente, ou mesmo com base em licença emitida ao arrepio do 

ordenamento jurídico-constitucional, sujeita-se ao desfazimento de sua 

empreitada, bem como ao ônus de indenizar os danos e recuperar o ambiente 

prejudicado. 
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2.4 Súmula nº 613/2018 no contexto da governança judicial ecológica do Superior 

Tribunal de Justiça 

 

Consoante constata Marchesan 116 , o Superior Tribunal de Justiça tem 

demonstrado em inúmeros subtemas afeitos à matéria ambiental pioneirismo e 

compromisso na consolidação do dever fundamental de preservação dos 

processos ecológicos essenciais. Insere-se nesse perfil de atuação o 

posicionamento pela incompatibilidade do argumento do fato consumado como 

pretexto para perpetuar lesões ao bem ambiental. O conteúdo da súmula nº 613 

possui, assim, estreita conexão outros entendimentos jurisprudenciais do Superior 

Tribunal de Justiça, os quais se reforçam reciprocamente, formando uma teia de 

paradigmas aptos a guiar os julgamentos dos conflitos envolvendo o meio 

ambiente. 

Sarlet e Fensterseifer117 registram que o posicionamento fixado na súmula 

se coaduna com o reconhecimento da natureza propter rem dos institutos 

jurídicos das “áreas de preservação permanente” e da “reserva legal”; da função 

ecológica da propriedade e da posse, além da responsabilidade civil objetiva; e 

correlata adoção da Teoria do Risco Integral na matéria ambiental. 

Conforme o previsto no artigo 927, §5º, do CPC/2015, esses entendimentos 

foram compilados no volume nº 30 da Jurisprudência em Teses do STJ, elaborado 

com base em julgados publicados até 06/02/2015. Destacam-se, para os fins da 

vertente obra, os seguintes:  

 

1) Admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, 

de não fazer e de indenizar na reparação integral do meio ambiente. 

3) Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo 

permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas 

vedadas pelo legislador. 

4) O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, 

competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar 

                                                     
116 Ibid., p. 153. 
117 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 543. 
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que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é 

potencialmente lesiva. 

9) A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da 

propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração 

do dano, tendo em conta sua natureza propter rem. 

10) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do 

risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que 

o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela 

empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de 

responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.118 

 

Relevante compreender como cada um desses verbetes se conecta com a 

súmula em análise, de modo a possibilitar que o Poder Judiciário exerça “[...] 

importante papel de governança ecológica, investindo-se no papel de ‘guardião’ 

dos interesses (e direitos) das futuras gerações” 119. 

 

 2.4.1 A cumulatividade das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na 

reparação integral do meio ambiente 

 

A Tese nº 1, segundo a qual “admite-se a condenação simultânea e 

cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação 

integral do meio ambiente”, combinada com o entendimento sumulado no sentido 

de inadmitir o fato consumando, significa que o pagamento de indenização devida 

em razão dos prejuízos causados ao meio ambiente não substitui a obrigação de 

recuperar in natura as áreas degradadas, por meio de ações e abstenções voltadas 

a restaurar os processos ecológicos impactados pelas intervenções antrópicas 

ilícitas.  

Assim, decisão que determine o pagamento de indenização em razão de 

danos ambientais causados no passado em “substituição” à retirada das 

                                                     
118 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em Teses, Edição nº 30. Direito Ambiental. 
Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2030:%20DIREITO% 
20AMBIENTAL>. Acesso em: 24 nov. 2020. 
119 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., p. 544. 
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estruturas ou construções implantadas em área especialmente protegida, 

pretendendo perfectibilizar uma espécie de “compensação”, não atende ao 

mandamento da súmula nº 613 do STJ, dado que, por força da tese em comento, 

as obrigações são cumulativas. Pelo mesmo motivo, a recuperação in natura do 

ambiente não dispensa o pagamento  de  indenização, 

sobretudo porque grande parte dos danos ambientais é irrecuperável. 

Importa, contudo, registrar aqui ressalva quanto aos danos ambientais 

consolidados por força de lei. O Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) 

admitiu expressamente a possibilidade de consolidação de degradações ilícitas 

em determinadas situações, como no caso de intervenções promovidas até 22 de 

julho de 2008 e das áreas objeto de regularização fundiária urbana, conforme 

previsto na Lei nº 13.465/2017 120 . Como bem lembram Pereira, Toigo e 

Smaniotto121, por força do princípio da separação dos poderes, as regularizações 

de situações consolidadas promovidas pelo Poder Legislativo não são alcançadas 

                                                     
120 Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 
[...] 
§ 2º Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de 
preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção 
de mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, também, o disposto 
nos arts. 64 e 65 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, hipótese na qual se torna obrigatória a 
elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais em 
relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, 
quando for o caso. 
[...] 
Art. 82. A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“ Art. 64. Na Reurb-S dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação 
Permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de 
regularização fundiária, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. 
...........................................................................” (NR) 
“ Art. 65. Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de Preservação 
Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por 
meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da lei específica de 
regularização fundiária urbana. 
§ 1º O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir estudo técnico 
que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser instruído 
com os seguintes elementos: 
...........................................................................” (NR) 
121  PEREIRA, Mioranza Koppe; TOIGO, Jerônimo de Castilhos; SMANIOTTO, Régis Andreas. 
Regularização de situações consolidadas em área urbana: análise da Súmula 613 do Superior 
Tribunal de Justiça e da Lei n. 13.465, de 2017. In: RECH, Ubaldo; ALMEIDA, Juliana Cainelli de; 
RAVANELLO, Tamires (Orgs.). Direito Urbanístico-Ambiental: uma visão epistêmica [Recurso 
eletrônico on-line], Caxias do Sul, RS: Educs, 2019. 
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pela súmula nº 613/STJ. Nas palavras de Carneiro e Fernandes122, representam 

limites à vedação contida na súmula os “[...] marcos que a própria legislação 

ambiental colocou para tutelar situações que se consolidaram sob a égide de uma 

lei anterior e que não podem ser simplesmente desconsiderados”. 

Desta feita, respeitadas as exceções legais pontuadas no parágrafo anterior, 

a Tese nº 1 em comento e a súmula nº 613/STJ convergem para que haja a 

recuperação integral do meio ambiente (ou pelo menos a máxima restauração 

jurídica e faticamente possível), cabendo, na perseguição desse escopo primordial, 

a soma das obrigações de restauração in natura e de pagamento de indenização. 

Obrigações essas que são imprescritíveis, consoante entendimento adotado, tanto 

pelo Superior Tribunal de Justiça123 , quanto pelo Supremo Tribunal Federal. O 

Pleno desta última Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 654833, ocorrido 

em 20/04/2020 (Dje 24/06/2020), ao qual foi atribuída repercussão geral, fixou 

tese no sentido de que "é imprescritível a pretensão de reparação civil 

de dano ambiental”. Veja-se a ementa: 

 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. 

CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, 

que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou 

se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e 

reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso 

ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A 

imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores 

externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. 

Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo 

prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a 

estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a 

                                                     
122 CARNEIRO, Ricardo; FERNANDES, Cecília Bicalho. A teoria do fato consumado e as perspectivas 
de aplicação da súmula nº 613 do STJ no direito ambiental. In: GONÇALVES, Albenir Itaboraí 
Querubini; BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de Bessa (Orgs.). Direito Ambiental e os 30 Anos 
da Constituição de 1988. Londrina, PR: Thoth, 2018, p. 453. 
123 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 948921/SP. Relator Ministro Herman Benjamin. 
Julgado em: 23 out. 2007. Disponível em: <www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/>. Acesso em: 24 
nov. 2020. 
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determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda 

humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em 

relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal 

devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de 

adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano 

fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de 

uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A 

reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, 

sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à 

recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com 

julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a 

Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil 

de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese 

segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil 

de dano ambiental124. (Grifo nosso) 

 

Marchesan125 observa que várias são as estratégias do Direito para driblar 

as adversidades da passagem do tempo e, mesmo a indesejável inércia do Estado, 

tem sido mitigada através de institutos como os da prescrição, da decadência, da 

anistia, do direito adquirido, dentre outros. Não obstante, o direito fundamental ao 

meio ambiente equilibrado conforma uma relação jurídica intergeracional da qual 

são sujeitos de direitos indivíduos ainda não nascidos126. Os atos praticados no 

passado são capazes de impactar o exercício desse direito pelos sujeitos cuja 

existência é futura, daí ser responsabilidade da geração presente a sua garantia.  

Na reflexão de Jonas127, “aquilo que não existe não faz reinvindicações, e 

nem por isso pode ter seus direitos lesados”. Nessa perspectiva, os humanos da 

contemporaneidade, em razão de sua condição de agentes causais, assumem um 

                                                     
124 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 654833. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Julgado 
em 20 abr. 2020. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur427220/false>. Acesso em: 24 nov. 2020. 
125  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 219. 
126 Ibid. 
127 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 
Trad. Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2000, p. 89. 
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dever, uma responsabilidade, em relação à existência e modo de ser da 

humanidade futura. Esse dever não se pauta na ideia de reciprocidade, mas na 

ética da solidariedade e, portanto, não gera direitos que possam ser exigidos das 

gerações futuras pelas gerações presentes. Cabe a estas oferecer àquelas uma 

existência capaz de arcar com o ônus de perpetuar esse dever para com as 

gerações que lhes sucederão, numa relação em cadeia pela garantia da 

posteridade128. 

Em virtude desse alcance do passado e do presente em relação ao futuro e 

da relação de dependência do comportamento humano naqueles para a 

continuidade da espécie neste ultimo é que o instituto da prescrição não se 

compatibiliza com o dano ambiental. Atenta a essa realidade, bem como à 

indisponibilidade do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, a Suprema 

Corte afastou a possibilidade de extinção da pretensão à reparação 

de danos ambientais pelo decurso do tempo. 

Importa perceber a estreita relação existente entre o argumento do fato 

consumado oposto como óbice à recuperação de um ambiente degradado e a 

invocação do instituto da prescrição como forma de extinção do direito à 

reparação de danos causados ao meio ambiente em decorrência do decurso do 

tempo. Cuida-se, em ambos os casos, da invocação da passagem do tempo como 

razão justificadora da perpetuação de agressões ilícitas à natureza. Nesse cenário, 

“[...] o reconhecimento da imprescritibilidade do dano ambiental difuso serve como 

mais uma evidência para rechaço do fato consumado em matéria ambiental” 129, 

reforçando, dessa maneira, o entendimento consubstanciado na súmula nº 

613/STJ. 

O princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor 

do dano ambiental diante da inércia do Poder Público, integra a fundamentação, 

tanto da teoria do fato consumado, quanto da prescrição da obrigação de reparar 

danos ambientais. Digno de nota que, no RE nº 654833, ao solucionar colisão entre 

o referido preceito e os princípios constitucionais de proteção, preservação e 

reparação do meio ambiente, o STF fez prevalecer estes últimos, em benefício de 

                                                     
128 Ibid., p. 90-93. 
129 MARCHESAN, op. cit., p. 220. 
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toda a coletividade 130 . Vislumbra-se aqui o reconhecimento do Supremo no 

sentido de que o fortalecimento do caráter prima facie dos princípios de tutela 

ambiental na CF/88 confere-lhes precedência em relação a outros princípios131, 

especialmente aos de caráter individualista. 

 

 2.4.2 O princípio da precaução e a inversão do ônus probatório em favor do meio 

ambiente 

 

De acordo com a Tese nº 4 do STJ em matéria ambiental, “o princípio da 

precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem 

supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a 

substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva”. Esse 

entendimento foi pacificado pelo tribunal em outubro de 2018, apenas cinco meses 

após a edição da súmula nº 613. Passou a integrar, a partir de então, o conteúdo 

da súmula nº 618, com o seguinte teor: “a inversão do ônus da prova aplica-se às 

ações de degradação ambiental” 132. 

Para compreender a lógica jurídico-constitucional envolvida nesses 

enunciados, é preciso lembrar os conceitos dos princípios da prevenção e da 

precaução, os quais compõem o alicerce do Direito Ambiental. Na definição de 

Morato Leite133, o princípio da atuação preventiva “é um mecanismo para a gestão 

dos riscos, voltado, especificamente, para inibir os riscos concretos ou potenciais, 

sendo esses visíveis e previsíveis pelo conhecimento humano”.  

Por sua vez, o princípio da precaução determina que, mesmo na incerteza, 

deve-se optar pela preservação ambiental. Para o autor, este último age no 

                                                     
130 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 654833. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Julgado 
em 20 abr. 2020. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur427220/false>. Acesso em: 24 nov. 2020. 
131 Com base na teoria de Alexy. In: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2015, p. 105-106. 
132 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 618. Corte especial. Julgado em: 24 out. 2018. 
Dje 30 out 2018. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20 
AMBIENTAL%27.mat.#TIT2TEMA0>. Acesso em: 28 nov. 2020. 
133  MORATO LEITE, José Rubens. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; MORATO LEITE, José Rubens (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 199. 
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primeiro momento da função antecipatória, inibitória e cautelar, em face do risco 

abstrato, que pode ser considerado risco de dano, muitas vezes de difícil 

visualização e previsão. Ambos cumprem relevante papel na gestão dos riscos e 

constam no rol dos preceitos por ele denominado “princípios estruturantes do 

Direito Ambiental”, do qual constam também os princípios da participação em 

sentido amplo, do poluidor-pagador e da responsabilização, sintetizados como 

base para a formação de uma maior equidade (inclusive intergeracional) e justiça 

ambientais134. 

O princípio da precaução está previsto no artigo 15 da Declaração do Rio de 

1992135 e estabelece que, quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, 

a ausência de certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar 

medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação 

ambiental. Em âmbito interno, é extraído do art. 225, §1º, V, da CF/88, cuja redação 

determina, ao Poder Público, o controle da produção, comercialização e emprego 

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente. 

Note-se que a norma em comento determina cautela diante dos riscos, ao 

impor que a dúvida ou incerteza acerca da existência ou iminência de danos não 

deve constituir óbice à adoção das medidas de prevenção e proteção ao meio 

ambiente. Daí o referido princípio, conjugado com o princípio in dubio pro natura136, 

justificar a inversão do ônus da prova nas ações em que se almeja evitar, reverter 

e/ou obter indenização diante de uma degradação ambiental, incumbindo a quem 

gerou o risco comprovar que não causou dano ambiental ou que a intervenção 

promovida (ou pretendida) não é efetiva ou potencialmente lesiva à natureza. O 

STJ já vem decidindo nesse sentido há algum tempo 137 , motivo pelo qual a 

reiteração do entendimento culminou na edição da súmula nº 618/2018. 

                                                     
134 Ibid., p. 182. 
135 Resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro, em 1992. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations 
Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, 3-14 jun. 1992. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
136 Comentado na subseção 2.2 deste trabalho. 
137 AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 
13/11/2015; AgInt no AREsp 779250/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 
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O posicionamento do STJ leva em conta o direito da coletividade de ter 

eventual lesão ao meio ambiente devidamente reparada ou, no mínimo, 

compensada, embora o autor da ação no bojo da qual se postula a reparação 

ambiental possa não dispor de recursos econômicos, técnicos, científicos, sociais 

e jurídicos para se desincumbir de forma adequada do ônus de produzir a prova e 

não ter o acesso a documentos e perícias, inclusive as judiciais138. 

De acordo com o artigo 373 do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor 

quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O dispositivo estabelece, 

no entanto, em seu § 1º, que, caso este ônus se revele impossível, de difícil 

cumprimento, ou haja maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, “[...] 

poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por 

decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 

Diante de tal previsão expressa sobre a possibilidade de inversão do ônus 

da prova, Tozzo139 questiona a necessidade da Súmula 618 após o advento do CPC 

de 2015, ao afirmar que o verbete faria mais sentido se editado sob a égide do 

Código de 1973, quando, para evitar que o ônus da prova recaísse sobre quem não 

teria condições de suportá-lo, seja pela falta de recursos financeiros, seja pela 

falta de instrumentos ou pela inviabilidade fática de se provar algum fato, 

especialmente os negativos, havia a necessidade de utilização do Código de 

Defesa do Consumidor (6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985), 

bem como de invocação do princípio da precaução para solucionar o desequilíbrio 

processual.  

Discorda-se do aludido apontamento, pois a súmula nº 618/STJ assinala 

aos julgadores de conflitos ambientais que a balança da distribuição do ônus da 

                                                     
19/12/2016; AgInt no AREsp 1090084/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 
julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017. 
138 TOZZO, Camila Dias Marques. Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, de 24 de outubro de 
2018. In: GOMES, Carla Amado. Coord. DICKSTEIN, André; GIORDANO, Nathalie; GONÇALVES, 
Monique Mosca (Orgs.). Anotações de jurisprudência ambiental brasileira [Recurso eletrônico on-
line], Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas Centro de Investigação de Direito Público. 
Faculdade de Direito. Universidade de Lisboa, p. 276-296. 2020, p. 279. 
139 Ibid., p. 295. 
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prova, por relevantes razões constitucionais, deve pender pra o lado que mais 

favoreça ao equilíbrio ecológico. Nesse sentido, Sarlet e Fensterseifer140 anotam 

que o posicionamento do STJ está afinado com a ampliação do acesso à justiça 

em matéria ambiental, atendendo ao objetivo de assegurar a efetividade do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em sua dimensão procedimental 

(na qual se incluem o direito à informação, à participação e ao acesso à justiça). 

Segundo os citados autores: 

 

Esse entendimento pode ser traduzido até mesmo como um incentivo a que 

atores privados – notadamente indivíduos e organizações não 

governamentais voltadas à tutela ecológica, que possuem maior receio de 

ingressar em juízo por falta de recursos técnicos e econômicos – 

compareçam, com maior frequência e de forma direta, ao Poder Judiciário, 

independentemente da intermediação de entes públicos, como é o caso do 

Ministério Público e da Defensoria Pública. O fortalecimento da atuação da 

sociedade civil em prol da tutela ecológica seria de todo desejável do ponto de 

vista democrático e de efetividade da legislação ambiental141.  

 

O escopo maior dos direitos ambientais procedimentais reside na 

efetivação da legislação por meio de uma participação mais ativa da sociedade 

voltada ao controle sobre as práticas poluidoras (ou potencialmente poluidoras) 

do ambiente perpetradas por agentes públicos e privados142. Tais direitos têm 

origem no Direito Internacional do Meio Ambiente, possuindo gênese normativa no 

Princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) 

143, na Convenção de Aarhus sobre Acesso à Informação, Participação Pública na 

Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria Ambiental (1998) 144, no Acordo 

                                                     
140 SARLET, Ingo Wolfgang; TIAGO, Fensterseifer. Direitos ambientais procedimentais: acesso à 
informação, a participação pública na tomada de decisão e acesso à justiça em matéria ambiental. 
Revista Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica, v. 23, n. 2 – maio/ago., p. 417-465, 2018, p. 455. 
141 Ibid. 
142 Ibid., p. 419. 
143 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations Conference on Environment and 
Development. Rio de Janeiro, 3-14 jun. 1992. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
144 UNECE – United Nations Economic Commission. Aarhus Convention. Danish city of Aarhus, 25 
jun. 1998. Disponível em: <www.unece.org/env/pp/ratification.html>. Acesso em: 7 dez. 2020. 
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Regional para América Latina e Caribe (2018)145, aprovado, com força vinculante, 

no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) da 

Organização das Nações Unidas (ONU)146. 

No âmbito do direito interno, a dimensão procedimental do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado emana do próprio 

artigo 225 da CF/88, na medida em que este impõe deveres de proteção ao meio 

ambiente e atribui, ao Poder Público, a incumbência de implementar estruturas 

procedimentais e organizacionais (em âmbito administrativo e judicial) aptas à 

possibilitar o cumprimento de tais mandamentos, por meio do acesso à 

informação, à participação e à justiça por parte da sociedade civil organizada e 

não organizada147.  

Nesse contexto, a súmula nº 618 constitui instrumento hábil a potencializar 

a participação democrática dos indivíduos e das organizações da sociedade civil 

no âmbito judicial, a fim de contribuir para uma maior efetividade da proteção 

ambiental. Na órbita da garantia dessa efetividade, somam-se, ainda, a 

responsabilidade objetiva por danos ambientais, fundada na teoria do risco 

integral e a natureza propter rem da obrigação de repará-los, conforme será 

analisado nos itens seguintes.  

 

 2.4.3 Responsabilidade objetiva pelo dano ambiental 

 

Nos termos da Tese nº 10 da Jurisprudência do STJ em matéria de meio 

ambiente, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria 

do risco integral, de acordo com a qual se exige apenas o nexo de causalidade 

entre o autor da ação ou omissão e o evento danoso e não se aceita a invocação 

de excludentes de responsabilidade civil para afastar a obrigação de indenizar. 

Diversamente da responsabilidade civil subjetiva, em que são exigidos três 

                                                     
145 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Acordo Regional sobre Acesso à Informação, 
Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe. 
Ecazú, 4 mar. 2018. Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/acordodeescazu/>. Acesso em: 
6 dez. 2020. 
146 Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/america-latina-o-caribe-adotam-
seu-primeiro-acordoregional-vinculante-protecao-direitos>. Acesso em: 30 nov. 2020. 
147 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., p. 424-431. 



 

   Luciana Barreira | 137 

 

elementos: culpa, dano e nexo de causalidade148, na responsabilidade objetiva, 

dispensa-se a culpa, bastando a comprovação do dano e a existência de nexo 

causal. 

O dever de reparar e indenizar os danos causados ao meio ambiente decorre 

diretamente do art. 225, §3º, da CF/88149. Conforme o artigo 14, §1º, da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6938/1981), essas obrigações 

independem da existência de culpa. Em adição, consoante assevera Machado150, 

não interessa o tipo de obra ou atividade exercida pelo degradador, porquanto 

desnecessário que ela apresente risco ou seja considerada perigosa para 

incidência da imputação civil objetiva ambiental.  

A adoção desse modelo de responsabilização, além de essencial para a 

efetividade da tutela ambiental em juízo, também serve de incentivo a que o 

potencial poluidor adapte o nível dos riscos gerados por sua atividade em função 

da probabilidade de causar danos ambientais151, pois ciente de que não poderá 

afastar sua responsabilidade mesmo que comprove a ausência de culpa (por 

negligência, imprudência ou imperícia). 

A estreita relação entre a responsabilidade civil objetiva e a inversão do 

ônus da prova em ações acerca de danos causados ao meio ambiente pode ser 

percebida a partir da leitura dos acórdãos citados como precedentes da súmula nº 

618/STJ. Para ilustrar, vale a transcrição de dois deles: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

DIREITO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. PRODUÇÃO 

PESQUEIRA. REDUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. 

NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO 

OCORRÊNCIA.  

                                                     
148 Código Civil. Art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
149 Art. 225. Omissis. [...] § 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. [...] 
150 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 
56. 
151 Ibid., p. 57. 
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1. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que 

foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é 

irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para 

atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 

2. O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do 

ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que 

sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, 

para os pescadores da região. 3. Não há inovação em recurso especial se, 

ainda que sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem. 4. 

Agravo regimental não provido152. (Grifo nosso) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. BAÍA DE 

GUANABARA. LEGITIMIDADE ATIVA E PROVA SUPLEMENTAR AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. 

ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. PRECEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA 

PROVA EMPRESTADA E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

SUPLEMENTAR. ANÁLISE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.  

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o 

tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do 

recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 

356 do STF. 2. Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a 

responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do 

risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova. Precedente. 3. O 

recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a 

Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento153. (Grifo 

nosso) 

 

A conexão entre a inversão do ônus da prova, com esteio no princípio da 

precaução, e a responsabilidade objetiva por danos ambientais foi evidenciada, 

                                                     
152  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 183202/SP. Relator Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva. Julgado em: 10 nov. 2015. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AGARESP%27.clas
.+e+@num=%27183202%27)+ou+(%27AgRg%20no%20AREsp%27+adj+%27183202%27.suce.))&th
esaurus=JURIDICO&fr=veja/>. Acesso em: 1º dez. 2020. 
153 Ibid. 
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ainda, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no 

AREsp) nº 1311669/SC 154 , ocorrido em dezembro de 2018, no qual restou 

assentado que o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, 

ao transferir para o responsável pela atividade potencialmente poluidora o encargo 

de provar que sua conduta não ensejou riscos à integridade do meio ambiente.  

Nos moldes prescritos na Lei nº 6.938/1981, é considerado poluidor ou 

degradador e, portanto, passível de responsabilização civil155, “a pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3º, IV). A poluição pode, assim, 

decorrer de degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, de 

forma direta ou indireta (art. 3º, III): 

 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos156 

 

Na doutrina de Machado157, “poluidor direto é o que pratica a poluição de 

forma decisiva e principal”. Já o poluidor indireto, segundo Moura 158 , “[...] é o 

agente indiretamente responsável pela atividade que causa poluição”; ele não 

pratica a atividade deflagradora do dano, mas responde pelos atos daqueles que 

a praticam diretamente. Para ser responsabilizado, tanto o agente direto quanto o 

                                                     
154 Ibid. 
155 Além do cabimento de responsabilização penal e administrativa, de forma cumulativa, haja vista 
a independência das esferas, em consonância com o art. 225, §3º, CF/88. 
156  BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. Acesso em: 10 set. 2019. 
157 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 
62. 
158  MOURA, Anderson Luiz Martins de. Responsabilidade Civil Ambiental do poluidor indireto: 
reflexões e tendências. In: GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini; BURMANN, Alexandre; 
ANTUNES, Paulo de Bessa (Orgs.). Direito Ambiental e os 30 Anos da Constituição de 1988. 
Londrina, PR: Thoth, 2018, p. 56. 
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indireto, deve ter causado, por meio de sua ação ou omissão, resultado danoso 

enquadrável em alguma das alíneas colacionadas acima.  

Respondem, então, pelos danos ambientais, tanto o poluidor direto, quanto 

o indireto, já tendo decidido o STJ que, para fins de comprovação do nexo de 

causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do degradador e o dano 

ambiental, “[...] equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem 

deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando tinha o dever 

de denunciar, e quem se beneficia quando outros fazem”159. 

Embora o STJ adote a teoria do risco integral, pela qual há a internalização 

de todos os riscos relacionados a uma atividade, de maneira a afastar a aplicação 

das excludentes de causalidade e acatar o mero exercício da atividade relacionada 

ao dano como suficiente à configuração do nexo causal, no que concerne à 

responsabilidade civil ambiental do poluidor indireto, o tribunal tem exigido160, para 

o preenchimento de tal requisito, a ocorrência de violação de um dever jurídico que 

tenha gerado ou agravado o risco materializado pelo poluidor direto161. 

No tocante à responsabilização por omissão do Estado, na qualidade de 

poluidor indireto, Tozzo162 adverte sobre o risco de acioná-lo indiscriminadamente 

pelos prejuízos ambientais causados por terceiros quando da ausência ou 

deficiência na fiscalização de alguma atividade poluidora que poderia ter impedido 

a ocorrência daqueles danos, transformando o ente público em um “segurador 

universal”. A autora pondera que atribuir ao Estado a qualidade de segurador 

universal pode tornar a sociedade, ao mesmo tempo, vítima do dano ambiental e 

responsável pela degradação, onerando-a duplamente (dano ambiental em si e os 

                                                     
159 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1186130/RJ. Relator Ministro Herman Benjamin. 
Julgado em 2 dez. 2010. DJe: 28 fev. 2012. Disponível em: <https 
//scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num
=%271186130%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271186130%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=vej
a>. Acesso em: 1º dez. 2020. 
160 Ibid. 
161 MOURA, op. cit., p. 63-70. 
162 TOZZO, Camila Dias Marques. Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, de 24 de outubro de 
2018. In: GOMES, Carla Amado; DICKSTEIN, André; GIORDANO, Nathalie; GONÇALVES, Monique 
Mosca (Orgs.). Anotações de jurisprudência ambiental brasileira [Recurso eletrônico on-line], 
Lisboa: Instituto de Ciências Jurídico-Políticas Centro de Investigação de Direito Público. 
Faculdade de Direito. Universidade de Lisboa, p. 276-296. 2020, p. 281. 
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custos da reparação). Deve-se, portanto, “[...] penalizar os gestores responsáveis 

pela inércia ou má prestação de serviço, a fim de que a situação não se repita”163. 

Da conjugação entre a responsabilidade objetiva e os entendimentos 

consignados nas súmulas nº 613 e 618 do STJ, obtém-se norte aos provimentos 

judiciais no sentido de evitar danos iminentes (quando aplicada esta última para 

impor ao degradador o ônus de demonstrar que uma intervenção pretendida não 

é nociva ao ambiente) ou, na hipótese de consumação do prejuízo, de condenar os 

responsáveis (diretos ou indiretos) pela atividade ensejadora da degradação à 

indenização cabível, além da necessária recuperação dos processos ecológicos 

afetados, não se admitindo a permanência do dano com base no argumento do 

fato consumado. 

 

2.4.4 Natureza propter rem da obrigação de recuperar o ambiente natural 

degradado 

 

A redação da Tese nº 9 da jurisprudência ambiental do STJ é no sentido de 

reconhecer a natureza propter rem da obrigação de recuperar a degradação 

ambiental, a qual recai sobre o titular da propriedade do imóvel, mesmo que este 

não tenha contribuído para a deflagração do dano. 

Obrigações propter rem são aquelas que aderem ao título e se transferem 

ao futuro proprietário, independentemente da boa ou má-fé do adquirente 164 . 

Perceba-se que, na responsabilidade objetiva, exige-se a comprovação do dano e 

do nexo causal entre este e a conduta (omissiva ou comissiva) do degradador 

(direto ou indireto), enquanto na obrigação de natureza real ora em comento 

dispensa-se a existência do nexo causal ou mesmo de qualquer comportamento 

lesivo por parte do sujeito a ser responsabilizado pela recuperação ambiental, 

bastando a presença de uma degradação a ser reparada e da qualidade de 

proprietário ou possuidor. 

                                                     
163 Ibid., p. 296. 
164 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 379. 
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O §1º do artigo 225 da CF/88, para assegurar a efetividade do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, determinou, ao Poder Público, o dever 

de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas (inciso I); e de proteger a fauna e a flora, 

vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (inciso 

VII). A definição e proteção das áreas de preservação permanente (APP’s) e da 

reserva legal são corolários dos aludidos mandamentos constitucionais. Nos 

termos do artigo 3º da Lei nº 12.651/2012, entende-se por: 

 

[...] 

II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas; 

III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 

econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar 

a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 

conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 

silvestre e da flora nativa; 

[...] 

 

De acordo com os comandos dos artigos 7º e 17 da retromencionada lei, a 

vegetação nativa da reserva legal, bem como a situada em Área de Preservação 

Permanente devem ser mantidas pelo proprietário do imóvel, possuidor ou 

ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 

Em complemento, os parágrafos 1º e 2º do artigo 7º impõem que, ressalvados os 

usos excepcionais legalmente previstos, se ocorrida supressão de vegetação 

situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou 

ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, 



 

   Luciana Barreira | 143 

 

por se tratar de obrigação de natureza real, passada ao sucessor por ocasião de 

transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 

Muito antes de a obrigação propter rem ser incluída na legislação florestal, 

conforme demonstrado acima, o STJ havia decidido que a reserva legal e a área 

de preservação permanente “não podem ser objeto de exploração econômica”, 

bem que há responsabilidade objetiva do proprietário ou possuidor de recuperar a 

área degradada, mesmo na hipótese de haver adquirido propriedade já com áreas 

degradadas165. Esse entendimento, como bem salientam Sarlet e Fensterseifer166, 

concede eficácia à dimensão prestacional do dever fundamental de proteção ao 

meio ambiente, a cargo dos atores públicos ou privados (pessoas físicas ou 

jurídicas), na medida em que são reconhecidas obrigações de fazer (positivas) e 

não apenas assegurada “[...] uma tutela do tipo negativa, que se limita a proteger 

o bem jurídico tutelado contra intervenções indevidas, como, por exemplo, 

impedindo atividades poluidoras”. 

Nesse rumo, a jurisprudência do STJ consolida a superação da 

compreensão civilista clássica ou tradicional de matriz liberal-individualista 

aplicada ao regime jurídico da propriedade (e da posse), nele inserindo um 

elemento de natureza ecológica, de modo a conformar o exercício do direito em 

questão aos limites ecológicos impostos tanto pela ordem jurídica constitucional 

quanto infraconstitucional 167 . O direito de propriedade passa, assim, por uma 

renovação, ao ter seu exercício remodelado à luz da sua função ecológica e dos 

deveres fundamentais de proteção ambiental, atribuídos constitucionalmente ao 

respectivo titular168.  

As delimitações ecológicas incidentes sobre o exercício do direito de 

propriedade (ou posse), desde a impossibilidade jurídica de aquisição de direito 

                                                     
165  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 343.741/PR. Relator: Min. Franciulli Neto. 
Julgamento em 7 out. 2002. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200101036608&dt 
_publicacao=07/10/2002>. Acesso em: 2 nov. 2020. 
166 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 377-379. 
167 SARLET, Ingo Wolfgang; TIAGO, Fensterseifer. O direito constitucional-ambiental brasileiro e a 
governança judicial ecológica: estudo à luz da jurisprudência do superior tribunal de justiça e do 
supremo tribunal federal. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2019, v. 11, n. 20, jan./jul., p. 42-110, 2019, p. 72. 
168 Ibid., p. 74. 
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adquirido a poluir até a responsabilidade objetiva e obrigação propter rem de 

reparar os danos ambientais, sobressaltam do acórdão exarado pelo STJ quando 

do julgamento do REsp 948921/SP, cuja ementa se transcreve a seguir: 

 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282 DO 

STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO 

PROPTER REM. DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR. [...] 

2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é 

incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte 

dos sujeitos tutelados (as gerações futuras) carece de voz e de representantes 

que falem ou se omitam em seu nome. 3. Décadas de uso ilícito da propriedade 

rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade 

de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo 

no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às 

gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente 4. As APPs e 

a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa remanescente, mas 

com maior razão onde, em consequência de desmatamento ilegal, a flora local 

já não existe, embora devesse existir. 5. Os deveres associados às APPs e à 

Reserva Legal têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título 

de domínio ou posse. Precedentes do STJ. 6. Descabe falar em culpa ou nexo 

causal, como fatores determinantes do dever de recuperar a vegetação nativa 

e averbar a Reserva Legal por parte do proprietário ou possuidor, antigo ou 

novo, mesmo se o imóvel já estava desmatado quando de sua aquisição. 

Sendo a hipótese de obrigação propter rem, desarrazoado perquirir quem 

causou o dano ambiental in casu, se o atual proprietário ou os anteriores, ou a 

culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. Precedentes do STJ. 7. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido169. (Grifo 

nosso) 

                                                     
169 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 948921/SP. Relator Ministro Herman Benjamin. 
Julgado em: 23 out. 2007. Disponível em: <www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/>. Acesso em: 24 
nov. 2020. 
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Digno de nota que o julgado em epígrafe consagra o princípio da justiça 

intergeracional, pois permitir a continuidade, e até mesmo o agravamento, de uma 

situação de flagrante dano ecológico implicaria inequívoca violação não apenas 

ao direito fundamental da geração presente a viver em ambiente sadio e 

equilibrado, mas também ao das futuras gerações e, em última instância, atingiria 

o seu próprio direito de existir170. 

Essa postura no sentido de dar concretude aos contornos normativo-

constitucionais incidentes sobre o exercício do direito de propriedade e da posse 

afigura-se essencial ao combate da perspectiva liberal-individualista agressora 

do ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável, caracterizando 

importante governança judicial ecológica por parte do Superior Tribunal de 

Justiça171, a qual, a partir da edição da súmula nº 613/2018, atinge seu ápice, 

porquanto o entendimento assume eficácia vinculante, apta a guiar o julgamento 

das causas ambientais pelos demais órgãos judiciários do país.  

Relevante, perceber, outrossim, que a fixação do posicionamento quanto à 

natureza propter rem da obrigação de reparar os danos ambientais pelo STJ já no 

início dos anos 2000172 influenciou positivamente para a integração de tal regra à 

legislação ambiental florestal (na Lei nº 12.651/2012). Notabiliza-se, assim, a 

importância da governança judicial ecológica, seja no âmbito da interpretação e 

aplicação da legislação protetora dos ecossistemas, seja por servir de desestímulo 

às práticas lesivas (ao reduzir as expectativas de obtenção de provimento 

contrário ao meio ambiente), seja por inspirar a produção legislativa voltada ao 

resguardo do equilíbrio ecológico para as gerações presentes e futuras.  

Finalmente, resta apreciar a Tese nº 3, segundo a qual inexiste direito 

adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. Nesse entendimento reside a 

semente da súmula nº 613/STJ173, pois há nítida relação entre os argumentos 

                                                     
170 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., p. 343-344. 
171 Ibid., p. 74. 
172  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 343.741/PR. Relator: Min. Franciulli Neto. 
Julgamento em 7 out 2002. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200101036608&dt 
_publicacao=07/10/2002>. Acesso em: 2 nov. 2020. 
173  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 238. 
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relacionados ao direito adquirido e aqueles que invocam o fato consumado para 

perpetuar degradações ecológicas. Todavia, os institutos não se confundem, vez 

que possuem origem, significado e consequências jurídicas distintas, afigurando-

se pertinente análise atenta em subseção própria. 

 

2.5  Direito adquirido e teoria do fato consumado em matéria ambiental: relações 

e distinções necessárias à luz da súmula nº 613/STJ 

 

A Tese nº 3 do volume 30 da Jurisprudência temática do STJ professa que 

“não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo 

permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas 

pelo legislador”. Os laços entre a inexistência do direito adquirido a degradar e a 

inadmissibilidade do fato consumado em matéria ambiental sobressaltam dos 

precedentes invocados pelo Superior Tribunal de Justiça quando da edição do 

enunciado sumular em exame.  

Com efeito, dentre esses precedentes estão os acórdãos exarados no AgReg 

no AREsp 739.253/SC (DJe 14/9/2015), no qual o Supremo Tribunal Federal 

decidiu que “em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à 

devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado”; e no REsp 

948921/SP (DJe 11/11/2009), em que o STJ consignou inexistir direito adquirido 

a poluir ou degradar o meio ambiente, ressaltando ser o tempo incapaz de curar 

ilegalidades ambientais de natureza permanente, bem como a necessidade de 

recuperação das áreas de preservação permanente e de reserva legal objeto de 

desmatamento ilegal. Nas palavras de Sarlet e Fensterseifer174, “a jurisprudência 

do STJ, agora sumulada, coloca-se justamente contra qualquer pretensão de 

poluidores com base em um suposto ‘direito adquirido de poluir’”. 

No ordenamento jurídico pátrio, o direito adquirido possui amparo, tanto na 

Constituição Federal, quanto na legislação infraconstitucional. O artigo 5º, inciso, 

XXXVI, da CF/88, dispõe que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

                                                     
174 SARLET; FENSTERSEIFER, op. cit., p. 542. 
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perfeito e a coisa julgada”. Por sua vez, a Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB) preceitua, em seu artigo 6º: 

 

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.  

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 

tempo em que se efetuou.  

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém 

por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo 

pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.  

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não 

caiba recurso. (Grifo nosso) 

 

Para Carneiro e Fernandes175, a lei brasileira adotou critério objetivista, ao 

considerar como adquirido o direito apto a ser exercitado segundo a lei vigente ao 

tempo do fato que lhe deu origem. Afiguram-se, pois, deveras importante os 

momentos ligados à formação, à constituição e à efetiva aquisição do direito 

subjetivo vindicado. Atos praticados em desconformidade com o Direito vigente à 

época em que se consumaram, ou seja, atos ilícitos desde sua origem, não são, 

portanto, capazes de gerar direitos adquiridos, seja em matéria ambiental, seja em 

qualquer outro ramo jurídico.  

Como explicitado na subseção 2.2, o longo período de tramitação dos 

processos em geral, a constante alteração da jurisprudência e a consolidação de 

situações de fato por meio da concessão de medidas judiciais fizeram emergir a 

teoria do fato consumado para preservar a confiança naquilo que o Direito permitiu 

que se concretizasse, sem resistência, ao longo do tempo176, notadamente em 

matéria de direito estudantil. Também já foi dito que, em se tratando de matéria 

ambiental, a súmula nº 613/STJ afasta expressamente a incidência de tal teoria. 

                                                     
175 CARNEIRO, Ricardo; FERNANDES, Cecília Bicalho. A teoria do fato consumado e as perspectivas 
de aplicação da Súmula nº 613 do STJ no direito ambiental. In: GONÇALVES, Albenir Itaboraí 
Querubini; BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de Bessa (Orgs.). Direito Ambiental e os 30 Anos 
da Constituição de 1988. Londrina, PR: Thoth, 2018, p. 431. 
176 Ibid., p. 440-441. 
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Da análise dos acórdãos considerados pelo STJ para a edição do sobredito 

enunciado sumular, não restam dúvidas de que, em se tratando de conduta 

contrária à lei, relacionada, por exemplo, a intervenções não autorizadas em área 

de preservação permanente ou reserva legal, a teoria do fato consumado não se 

aplica 177 . Carneiro e Fernandes contestam o tom genérico do verbete 

jurisprudencial em questão, o qual, segundo os autores, “[...] pode levar a 

interpretações totalmente indiscriminadas em relação a fatos que não 

necessariamente representariam a consolidação, no tempo, de uma situação 

contrária à lei” 178. 

A crítica dos mencionados autores, contudo, não procede, pois faz confusão 

entre a teoria do fato consumado e o instituto do direito adquirido, os quais, 

embora possuam relação estreita, versam sobre situações diferentes. O traço 

distintivo que não se pode olvidar consiste na ilicitude que permeia a origem da 

intervenção a qual, por força da teoria do fato consumado, recebe consentimento 

para se perpetuar em virtude do decurso de extenso lapso temporal, consoante 

explicitado na subseção 2.2.  

Como esclarece Marchesan, “[...] o fato consumado esconde sob o seu falso 

manto de juridicidade, as suas raízes no não direito, na negação do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado que deve ser tutelado através de 

mecanismos de controle de danos e riscos sustentados nos princípios da 

prevenção e da precaução”. O direito adquirido, por outro lado, não deriva de atos 

ilícitos, mas somente de situações configuradas em conformidade com a 

legislação vigente e sob as condições rigorosamente impostas pelo ordenamento 

jurídico, conforme se discorrerá nas linhas a seguir. 

Nesse diapasão, a garantia do direito adquirido é comumente invocada para 

sustentar a permanência de construções ou atividades em áreas ambientalmente 

protegidas que não possuem origem ilícita ou aparentam ostentar licitude em seu 

nascedouro. As circunstâncias em que a litigiosidade se instaura entre a máxima 

fruição do direito de propriedade, sob o pálio do direito adquirido, e as limitações 

impostas pelo dever de preservação ambiental foram sintetizadas por Marchesan: 

                                                     
177 Ibid., p. 445. 
178 Ibid. 



 

   Luciana Barreira | 149 

 

[...] (i) Quando uma atividade potencialmente poluidora que se prolonga no 

tempo é contestada, defende-se o responsável com o argumento de que 

possuía todas as licenças e autorizações necessárias ao tempo de sua 

implantação e início de operação ou nenhuma licença ambiental era exigível 

quando se instalou e iniciou a operação; (ii) quando uma atividade 

potencialmente poluidora, exaurível em ato único, se implanta e, 

posteriormente, sobrevém legislação que se lhe opõe total ou parcialmente; 

(iii) construções em espaços territoriais protegidos cujas normas que os 

delimitem ou os tornem mais rigorosos venham a sobrevir após tais 

intervenções; (iv) construções em espaços territoriais protegidos cujas 

normas que os delimitem venham a ser mais favoráveis ao 

responsável/poluidor pelo advento de legislação posterior [...]179 

 

Para uma compreensão mais clara das situações acima elencadas, convém 

realizar análise dividindo-as em dois blocos: o primeiro contempla as intervenções 

realizadas contrariamente à legislação ambiental vigente à época em que se 

consumaram ou iniciaram operação, muito embora obtidas as licenças ambientais 

junto aos órgãos competentes; e o segundo abarca as hipóteses em que, a 

despeito de terem as intervenções se consumado ou iniciado a respectiva 

operacionalização de forma regular, sobrevém legislação mais protetiva do 

ambiente natural. 

 

2.5.1 Quando uma construção se instalou ou uma atividade iniciou a operação com 

base em licença ambiental indevidamente concedida (intervenção cuja origem é 

ilícita com aparência de licitude)  

 

Intervenção realizada com fundamento em licença ou autorização 

ambiental concedida pelo órgão ambiental competente não necessariamente 

significa sua total compatibilidade com o sistema jurídico-constitucional vigente 

à época da prática desse ato. Isso porque “a licença ou autorização ambiental é 

ato administrativo, dotado de presunção de compatibilidade com as normas 

                                                     
179  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 249. 
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jurídicas (presunção de legitimidade)” 180, porém, trata-se de presunção relativa 

que pode ser desconstituída mediante anulação pela própria Administração 

Pública (no exercício do seu poder-dever de autotutela181) ou por meio de controle 

judicial. Nessa direção decidiu o STJ, no julgamento do REsp 1245149/MS, no qual 

o Relator, Ministro Herman Benjamin, consignou: 

 

Importa salientar que se iguala perante o Direito quem age, desmata, usa ou 

constrói sem licença e quem age, desmata, usa ou constrói com licença 

inválida por nulidade insanável. [...] Licença Prévia, de Instalação ou de 

Operação, que abona o que a lei proíbe, restringe ou condiciona, materializa 

papelucho sem serventia, órfão de valor jurídico ou ético, exceto o de cobrir de 

opróbrio quem a expede e o de pôr em marcha mecanismos legais de caráter 

sancionador e reparatório. A licença ou autorização ambiental, mormente a 

destinada a liberar a supressão de vegetação nativa ou a chancelar medidas 

que impedem sua regeneração, demanda motivação robusta, minuciosa e 

translúcida. Deve vir, cabal e cumulativamente, alicerçada em argumentos 

legais e técnicos, tanto mais se lastreada em exceção prevista na legislação – 

como utilidade pública, interesse social e baixo impacto -, pois, nesses casos, 

se está diante de comprometimento da integridade dos próprios atributos 

ecológicos essenciais que justificaram a promulgação, pelo legislador, do feixe 

normativo destinado a resguardá-los. Por outro lado, inadmissível pretender 

que licença ou autorização inválida, que despreza prescrições legais ou 

regulamentares imprescindíveis à sua emissão, se preste a legitimar 

exploração ou ocupação irregular. Fora de propósito, portanto, cogitar que 

presunção de legitimidade do ato administrativo (que transporta dupla 

presunção, de legalidade e de verdade dos fatos) cubra a autorização ou 

licença ambiental com uma espécie de manto de insindicabilidade judicial. [...] 

O ato administrativo teratológico ou aberrante, que viola clara, direta e 

abertamente norma de regência, não barra a função jurisdicional, ao contrário, 

                                                     
180 BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. 4 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 79. 
181  De acordo com a Súmula nº 346/1963 do STF: “a administração pública pode declarar a 
nulidade dos seus próprios atos”. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=sumulas&pesquisa_inteiro_teor=false&sino
nimo=true&plural=true&radicais=false&buscaExata=true&page=1&pageSize=10&queryString=346
&sort=_score&sortBy=desc>. Acesso em: 3 dez. 2020. 
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a incita e ordena, exigindo que o juiz, último árbitro da sanidade da função 

administrativa, exerça o nobre controle do officium do Administrador inepto ou 

inapto. Tampouco inverte o ônus da prova, porque, muito ao contrário, toca a 

quem pretende fazer valer documento frágil, na sua configuração exterior e no 

conteúdo, demonstrar sua plena compatibilidade com os preceitos 

constitucionais e legais. [...]. Quando assim se passa, o Administrador, ele 

próprio infrator dos requisitos legais, de forma ou de mérito, desce ao mesmo 

plano espúrio da ilegalidade em que flutuam as condutas que pretende 

purificar. [...]182 (Grifo nosso) 

 

Assim, tão logo constatada a nulidade de uma licença ou autorização 

ambiental, impõe-se sua anulação pela própria Administração ou pelo Poder 

judiciário, não sendo possível reconhecer qualquer direito adquirido advindo de 

tais atos viciados. É o que se depreende da súmula nº 473 do Supremo Tribunal 

Federal: 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial183. 

 

Note-se que, diferentemente da revogação, que ocorre por motivo de 

conveniência ou oportunidade, a anulação, seja em âmbito administrativo, por 

autotutela, ou judicial, mediante iniciativa da parte interessada ou prejudicada, tem 

por alvo atos ilegais dos quais não se originam direitos. Carneiro e Fernandes184 

lembram que deve ser observado o dever de convalidação dos atos 

administrativos quando estiverem em causa vícios sanáveis.  

                                                     
182 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1245149/MS. Relator Ministro Herman Benjamin. 
Julgado em: 9 out. 2012. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+
@num=%271245149%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271245149%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO
&fr=veja>. Acesso em: 3 dez. 2020. 
183  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 473/1969. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula473/false>. Acesso em: 3 dez. 2020. 
184 CARNEIRO, Ricardo; FERNANDES, Cecília Bicalho. A teoria do fato consumado e as perspectivas 
de aplicação da súmula nº 613 do STJ no direito ambiental. In: GONÇALVES, Albenir Itaboraí 
Querubini; BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de Bessa (Orgs.). Direito Ambiental e os 30 Anos 
da Constituição de 1988. Londrina, PR: Thoth, 2018, p. 452. 
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Entretanto, em caso de licença ou autorização concedida no sentido de 

assentir com a intervenção em espaço especialmente protegido (a exemplo das 

APP’s e das reservas legais florestais), a nulidade é insanável, e, portanto, descabe 

cogitar de direito adquirido a perpetuar degradação em tais áreas cuja função 

ecológica é objeto da mais elevada proteção no Estado Constitucional. Com efeito, 

“[...] para gerar direito adquirido, o ato jurídico deverá não só́ ter acontecido em 

tempo hábil, ou seja, durante a vigência da lei que contempla aquele direito, mas 

também ser valido, isto é, conforme aos preceitos legais que o regem” 185. 

Aqui se vislumbra uma clara hipótese de incidência da súmula nº 613/STJ, 

porque, ante a impossibilidade de aquisição de direitos a partir de atos praticados 

ao arrepio da lei, uma permissão para permanência dos danos inerentes a tais 

práticas somente poderia se justificar por meio da aplicação da teoria do fato 

consumado, o que esbarra na vedação oposta pela jurisprudência sumulada. O 

Supremo Tribunal Federal seguiu esse raciocínio quando do julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 609.748 AgR/RJ, em que não deixou margem para 

dúvidas: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LICENÇA 

AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. [...] 3. A 

teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito 

inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do 

tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta 

Suprema Corte. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda 

Turma, DJ 11.10.2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira 

Turma, DJ de 02/02/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda 

Turma, DJ 21.6.2002. 4. Agravo regimental a que se nega provimento186. (Grifo 

nosso) 

                                                     
185  ALMEIDA, Lilian Barros de Oliveira. Direito adquirido: uma questão em aberto. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 102. 
186 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 609.748 AgR/RJ. Primeira Turma. Relator Ministro 
Luiz Fux. Julgado em: 23 ago. 2011. Disponível em: <https:// 
//jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&pesquisa_inteiro_teor=false&sinonimo=
true&plural=true&radicais=false&buscaExata=true&page=1&pageSize=10&queryString=609.748&
sort=_score&sortBy=desc>. Acesso em: 5 dez. 2020. 
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Mais recentemente, em 25/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça 

manifestou o mesmo posicionamento, pois invocou a função ecológica da 

propriedade e o princípio in dubio pro natura como pilares do Estado Ecossocial 

de Direito, ao julgar o REsp 1732700/SC187 no sentido de confirmar sentença e 

acórdão anteriores que determinaram a demolição de edificações ilegais em Área 

de Preservação Permanente construídas com arrimo em autorização municipal 

inválida. 

Reconhecer direito a perpetuação de degradação implementada com fulcro 

em licença ambiental nula seria, assim, acolher a teoria do fato consumado sob o 

disfarce de um direito adquirido inexistente, o que não se compatibilizaria com 

sistema jurídico-constitucional vigente, nos termos da jurisprudência dos 

tribunais superiores pátrios. 

 

2.5.2 Quando uma construção se instalou ou uma atividade iniciou sua operação 

em conformidade com as normas vigentes e sobrevém legislação mais protetiva 

do meio ambiente 

 

Almeida188 observa que o art. 6º da LINDB, segundo o qual “a lei em vigor 

terá ́ efeito imediato e geral”, traz como ideia central o tempus regit actum, 

porquanto estabelece, como regra, que a lei, ao entrar em vigor e até que seja ab-

rogada, tem força obrigatória e geral. E, ainda, que a “lei em vigor terá ‘efeitos 

imediatos’, ou seja, que deve em principio atuar no presente, qualificando 

implicitamente como excepcional sua atuação pretérita”. Decorre, daí, em patamar 

infraconstitucional, a adoção do principio da irretroatividade das leis189. 

Por força do tempus regit actum, se uma atividade teve sua 

operacionalização iniciada em determinado momento em que não lhe era exigível 

a obtenção de prévia licença ambiental, com o advento de norma que venha a 

impor a obrigatoriedade de licenciamento da atividade por passar a considera-la 

                                                     
187  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1732700/SC. Segunda Turma. Relator Ministro 
Herman Benjamin. Julgado em: 25 set. 2018. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 30 jan. 2021. 
188 ALMEIDA, op. cit., p. 100. 
189 Ibid. 
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efetiva ou potencialmente poluidora ou causadora de degradação, o respectivo 

responsável terá de se submeter ao referido procedimento e obter a licença 

perante o órgão competente para que possa prosseguir sua execução, após se 

adequar à nova lei. Almeida esclarece: 

 

A explicação que traz para a necessidade de prevalência do principio do efeito 

imediato das leis como regra do Direito Intertemporal sobre o principio da 

sobrevivência da lei antiga é que, da adoção do principio contrario resultaria 

inevitavelmente que, para situações jurídicas de mesma natureza, leis 

diferentes se tornariam competentes concorrentemente, no interior do mesmo 

pais, o que provocaria inevitável confusão das relações jurídicas, chegando a 

abalar a unidade da legislação nacional e a estabilidade jurídico- -social, 

atentando, por fim, contra o principio da segurança jurídica. Por isso, em 

matérias como a organização familiar ou o regime da propriedade, visa-se a 

uma unidade do regime jurídico que somente é conseguida pelo 

estabelecimento de um só́ sistema jurídico em vigor no território do Estado, 

com uma só́ lei: daí a exclusão imediata da lei antiga nas situações em curso. 

A partir da data de entrada em vigor da lei nova, portanto, passará ela a reger 

todas as situações jurídicas. Como toda situação jurídica compreende os 

momentos de sua constituição, da produção dos seus efeitos e da sua 

extinção, a lei nova incidirá não apenas sobre as situações jurídicas futuras, 

mas também sobre aquelas em curso190. 

 

Desta feita, se uma atividade potencialmente poluidora se implanta e, 

posteriormente, é editada legislação que lhe impõe restrições em benefício da 

preservação ecológica, a incidência imediata da nova lei obriga que, caso se trate 

de atividade de execução continuada, sejam promovidas as adequações 

necessárias à compatibilização ao ordenamento mais protetivo do meio ambiente.  

Caso a atividade, por sua natureza, amplitude ou grau de impacto, 

apresente-se incompatível com o regime jurídico instituído ou modificado pela 

nova lei, não restará alternativa senão o seu encerramento com posterior 

redefinição do uso do espaço que ocupava para fins alinhados à evolução 

                                                     
190 Ibid., p. 62. 
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normativa ocorrida. Isso porque, nos termos da Tese nº 3 em matéria ambiental 

do STJ, é incabível falar em direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, 

de forma que não há permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de 

práticas vedadas pelo legislador.  

Sob a mesma lógica, no entendimento do STF, não se cogita de direito 

adquirido se durante a tramitação de pedido de licença ambiental (para construção 

civil, por exemplo) sobrevier norma modificadora da disciplina vigente capaz de 

levar ao indeferimento do pedido191. E, mesmo na hipótese de ter sido iniciada a 

atividade com subsídio em prévio e escorreito processo de licenciamento 

ambiental, as intervenções efetiva ou potencialmente poluidoras se sujeitam ao 

aperfeiçoamento dos mecanismos de controle dos impactos negativos ao 

equilíbrio dos ecossistemas.  

É o que se depreende do art. 9º, IV da Lei nº 6.938/81, no qual foram 

elencados como instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente o 

licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Para 

Carneiro e Fernandes, não por acaso esses elementos de controle foram incluídos 

no mesmo inciso, porquanto o licenciamento configura mecanismo “[...] cíclico, 

continuado e essencialmente dinâmico e adaptável, conforme o controle dos 

impactos resultantes da obra ou atividade 192 ”. Constitui, nesses moldes, 

ferramenta essencial à incorporação das revisões necessárias à prevenção, 

mitigação e compensação dos impactos advindos das obras, atividades e 

empreendimentos. 

Situações mais complexas surgem, contudo, quando uma intervenção se 

implanta e, posteriormente, sobrevém legislação que se lhe opõe totalmente, a 

exemplo dos casos em que, após a execução de construções ou de atividades 

potencialmente poluidoras, as áreas impactadas passam a ser delimitadas como 

                                                     
191 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma. RE 212.780/RJ. Relator: Ministro Ilmar Galvão. DJ 
de 25-6-1999. No mesmo sentido: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma. RE 85.002/SP. 
Relator: Ministro Moreira Alves, Julgamento em 10-6-1976. Disponível em: <www.stf.jus.br/htm>. 
Acesso em: 5 dez. 2020.  
192 CARNEIRO, Ricardo; FERNANDES, Cecília Bicalho. A teoria do fato consumado e as perspectivas 
de aplicação da Súmula nº 613 do STJ no direito ambiental. In: GONÇALVES, Albenir Itaboraí 
Querubini; BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de Bessa (Orgs.). Direito Ambiental e os 30 Anos 
da Constituição de 1988. Londrina, PR: Thoth, 2018, p. 450-451. 
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espaços territoriais especialmente protegidos ou ter regime jurídico de exploração 

mais restritivo.  

São hipóteses muito particulares, as quais, além de possuírem origem em 

atos praticados integralmente em consonância com as normas constitucionais e 

legais vigentes à época de sua constituição, preenchem os demais requisitos para 

configuração do direito adquirido, bem como do ato jurídico perfeito, pois devem 

decorrer de práticas inteiramente consumadas segundo a lei vigente ao tempo em 

que se efetuaram (art. 6º, §1º, da LINDB) e não abrangem atividades 

potencialmente poluidoras de natureza permanente ou continuada. 

Em reverência aos preceitos da segurança, previsibilidade e proteção da 

confiança, o princípio da irretroatividade das leis desfruta, no campo doutrinário e 

da abstração filosófica, de um elevado patamar de aceitabilidade, “[...] rejeitando-

se em vários sistemas jurídicos a retroprojeção normativa, entendida como 

prejudicial à estabilidade dos direitos e ao planejamento das relações 

intersubjetivas” 193. Na análise precisa de Marchesan: 

 

Intimamente ligado à noção de segurança jurídica, o direito adquirido é ponto 

de convergência das ideias de irretroatividade da lei e de imposição de 

barreiras à retroprojeção da lei nova e de sobrevivência da lei antiga. Pilares 

do direito da Modernidade, o direito adquirido e a segurança jurídica são 

garantias entrelaçadas com o direito de propriedade para cuja potência o 

Estado-nação foi customizado [...]194  

 

Sob tal vertente, Almeida 195  acredita que “[...] a correta compreensão e 

utilização do direito adquirido é pressuposto para a concretização da segurança 

jurídica, valor fundamental do Estado Democrático de Direito”. Para a autora, os 

cidadãos devem ter a certeza do direito, consubstanciada na possibilidade de 

conhecimento prévio das consequências de seus atos, de modo a estabelecer a 

                                                     
193 Ibid., p. 446-447. 
194  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 255. 
195  ALMEIDA, Lilian Barros de Oliveira. Direito adquirido: uma questão em aberto. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 18. 
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confiança na ordem jurídica, a qual, por sua vez, deve apresentar um mínimo de 

previsibilidade.  

Nesse panorama, o princípio da irretroatividade determina que as leis regem 

somente os fatos presentes e futuros, não se submetendo aos seus efeitos as 

situações jurídicas anteriores à data de sua entrada em vigor. Referido preceito 

compõe, juntamente com os princípios da certeza jurídica, da segurança jurídica e 

do direito adquirido, a estrutura essencial do Estado Democrático de Direito, do 

qual se espera estabilidade social, a ser proporcionada pela positivação normativa 

crescente, balizada por princípios que a protegem e fomentam, como os três 

supracitados196. 

Em virtude da proteção constitucional lançada sobre o principio da 

irretroatividade das leis, vigora, no Brasil, o sistema constitucional de Direito 

Intertemporal, o qual não permite que se excepcionem da aplicação do princípio 

as chamadas leis de ordem pública e que se admita a sua retroatividade197. Tal 

entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao prolatar decisão na 

ADI 49355, tendo o relator, Ministro Moreira Alves, registrado em seu voto que “[...] 

esse preceito constitucional se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem 

qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de 

ordem pública e lei dispositiva” 198. Em acréscimo, ao comentar sobre as normas 

de ordem pública, Grau afirma que estas “[...] aplicam-se de imediato às situações 

às quais se voltam, apenas não impactando sobre a facta praeterita, mas 

atingindo, além de facta futura, facta pendentia [...]”199. 

Diante da guarida constitucional concedida ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, ao se considerar sua natureza difusa, indisponível, 

fundamental e intergeracional, somente se afigura admissível a modificação das 

condições naturais “[...] nas situações excepcionais previstas em lei, devidamente 

autorizadas pela Constituição” 200 . Somente em tais circunstâncias é que faz 

                                                     
196 Ibid., p. 83. 
197 Ibid., p. 98. 
198 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. ADI 493/DF. Relator: Ministro Moreira Alves. DJ de 
4/9/1992. 
199 GRAU. Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 59. 
200 MARCHESAN, op. cit., p. 269. 
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sentido falar de direito adquirido ou mesmo de um ato jurídico perfeito em matéria 

ambiental no ordenamento jurídico pátrio.  

 

Assim, para que venha a ser mantida uma situação de deterioração, de agravo 

ambiental, um ato jurídico perfeito terá de conformá-la na sua origem. Dito de 

outra forma, a intervenção no ecossistema terá de ter ocorrido sob a égide de 

uma lei que, em conformidade total com a Constituição, a autorizava antes da 

implantação daquela atividade ou intervenção lesiva. 

Além disso, todo o conjunto de atos que deveriam, sob a vigência daquela lei, 

ter sido cumpridos antes da sua implantação terão de ter sido 

perfectibilizados, vale dizer: iniciados e consumados integralmente sob seus 

auspícios. 

[...] Enfatiza-se a necessidade de que a lei vigente à época da deterioração 

ambiental estivesse ela própria sintonizada com a constituição, caso contrário 

igualmente não seria passível de reconhecimento qualquer alegação de direito 

adquirido ou de ato jurídico perfeito201. 

 

Frise-se que não emerge daí uma exceção à inaplicabilidade da teoria do 

fato consumado, pois, como demonstrado alhures, esta pressupõe uma 

intervenção ilícita consolidada pelo decurso do tempo, ao passo que a 

estabilização promovida pelo direito adquirido proveniente de um ato jurídico 

perfeito advém de práticas rigorosamente alinhadas à legislação vigente e cujos 

efeitos se consumaram inteiramente sob sua regência. Exige-se, ainda, no caso de 

ato causador de modificação das condições naturais, que a lei pretérita na qual se 

fundamentou se revestisse de total constitucionalidade. Contrário sensu, não 

atendidos esses requisitos, restará prejudicada qualquer evocação “da proteção 

de suposto direito adquirido, ato jurídico perfeito ou situação consolidada”, como 

bem consignou o Tribunal Regional Federal da 3ª Região no julgamento da 

Apelação Cível nº 1882220/MS, ocorrido em 30/04/2019202. 

                                                     
201 Ibid. 
202 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 3ª Turma. Apelação Cível nº 1882220/MS. 
Relator: Des. Fed. Cecília Marcondes. Julgado em 30 abr. 2019. Disponível em: 
<web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaResumida/1?np=0>. Acesso em: 30 jan. 2021. 
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A possibilidade jurídica específica de acolhida do direito adquirido, 

conformada pelos rígidos requisitos legais supramencionados, bem como sua 

clara diferenciação em relação à teoria do fato consumado, foi delineada no 

acórdão proferido pelo STJ, em 12/03/2019, no âmbito do REsp 1768207/SP. O 

decisium em questão reforça, ainda, a interconexão e aplicação integrada e 

sistemática dos entendimentos consubstanciados nas súmulas nº 613 e nº 618, 

bem como nas teses nº 1, 3, 9 e 10 da jurisprudência do tribunal em matéria 

ambiental, exibindo exercício de importante governança judicial ecológica, a saber:  

 

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. 

OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 

HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA A QUAISQUER DAS SITUAÇÕES QUE 

AUTORIZAM A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO NESSE ESPAÇO TERRITORIAL 

ESPECIALMENTE PROTEGIDO. IMPERIOSA A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRECEDENTES. A REPARAÇÃO 

INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL ENVOLVE, ALÉM DAS MEDIDAS PARA SUA 

RECUPERAÇÃO, A COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE FORAM 

DESRESPEITADAS AS NORMAS AMBIENTAIS. PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES. 

[...] 

VI – Segundo entendimento desta Corte "O novo Código Florestal não 

pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos 

ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de 

tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de 

proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, 

a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e 

intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação 

e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, 

I)". [...] VII – Portanto, a manutenção de 

edificação em área de preservação permanente, é claramente 

atentatória à ordem jurídica ambiental. [...] VIII – Também conforme 

entendimento pacífico desta Corte, é cabível 

a cumulação da obrigação de reparação com indenização, estando o 

acórdão também neste ponto em confronto com a jurisprudência desta 
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Corte. [...] IX – Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de 

que a responsabilidade pelo dano é objetiva e solidária, o que afeta a todos os 

agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental 

[...] X – Portanto, deve ser dado provimento ao recurso especial para 

restabelecer a sentença. XI – Recurso especial provido203. (Grifo nosso). 

 

Nada obstante, no Estado Ecossocial de Direito204, a tese da irretroatividade 

não mais apresenta status de preceito absoluto, “[...] por impedir que o Estado 

realize as novas exigências de justiça ou concretize as garantias fundamentais 

plasmadas no texto constitucional”, de modo que, sob a égide da Constituição 

Federal de 1988, respeitados os limites impostos pelas cláusulas pétreas (art. 5º, 

inciso XXXVI c/ art. 60, §4º, inciso IV), pode o legislador estabelecer eficácia 

retroativa às leis, desde que o faça de maneira expressa e inequívoca205.  

Esse poder de atribuir eficácia retroativa às leis se converte em dever 

constitucional caso se mostre imprescindível à restauração dos processos 

ecológicos essenciais e, em última análise, ao resguardo do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para presentes e futuras gerações, nos termos do art. 

225, caput e §1º, I, da CF/88. Ante a exigência da segurança jurídica relativa à 

garantia difusa da saúde, da dignidade (em suas dimensões humana e ecológica), 

da vida e do próprio direito de existir (das futuras gerações), bem ainda em atenção 

ao objetivo do Estado de construir uma sociedade solidária (art. 3º, I, da CF/88), a 

segurança jurídica individual e patrimonialista deve arrefecer. Caberá, então, à lei 

mais protetiva que se impuser retroativamente prever os mecanismos necessários 

ao equilíbrio entre os direitos fundamentais individuais, sociais e ecológicos.  

                                                     
203 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1768207/SP. Relator Ministro Francisco Falcão. 
Julgado em: 12 mar. 2019. Dje 18 mar. 2019. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 7 dez. 2020. 
204 A expressão tem origem no fenômeno da virada ecológica no Estado Constitucional e já vem 
sendo utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do acórdão prolatado no 
REsp 1732700 / SC. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1732700 / SC. Relator(a) 
Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 25/09/2018. DJe 07/08/2020. Disponível 
em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 6 dez. 2020. 
205 CARNEIRO, Ricardo; FERNANDES, Cecília Bicalho. A teoria do fato consumado e as perspectivas 
de aplicação da Súmula nº 613 do STJ no direito ambiental. In: GONÇALVES, Albenir Itaboraí 
Querubini; BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de Bessa (Orgs.). Direito Ambiental e os 30 Anos 
da Constituição de 1988. Londrina, PR: Thoth, 2018, p. 448. Com o mesmo entendimento: ALMEIDA, 
Lilian Barros de Oliveira. Direito adquirido: uma questão em aberto. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 50.  
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O quadro de degradação a assolar o planeta, caracterizador de nova época 

geológica (o Antropoceno), como comentado na seção 1 deste trabalho, reclama, 

para além da urgência na preservação dos ecossistemas, a recomposição do 

equilíbrio já abalado. Nesse contexto, releva em importância o princípio da 

progressividade, o qual exige o fortalecimento e aperfeiçoamento do regime 

estatal de proteção da natureza206. Com efeito, Sarlet e Fensterseifer alertam: 

 

O momento, portanto, é de promover recuos na intervenção humana na 

Natureza. Menos poluição e produção de resíduos, recuperação de áreas 

degradadas, despoluição dos rios e mares (por exemplo, em relação aos 

plásticos), ampliação de áreas especialmente protegidas (por exemplo, com a 

redução do desmatamento da Amazônia), recuperação de populações de 

espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, uso apenas sustentável 

e seguro de recursos naturais, valorização e proteção dos “serviços 

ecológicos” etc. Em linhas gerais, é tempo de maior rigor jurídico protetivo em 

matéria ambiental207. 

 

Importante conquista para a afirmação do princípio da progressividade no 

plano internacional se deu quando do seu reconhecimento no “Acordo Regional 

sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos 

Ambientais na América Latina e Caribe”. O Acordo de Escazú, cujas cláusulas são 

vinculantes, dispõe, no artigo 3º, que, em sua implementação, os Estados 

signatários, dentre os quais figura o Brasil, são guiados pelos princípios da 

vedação do retrocesso da progressividade208. 

                                                     
206 SARLET, Ingo Wolfgang. A proibição do retrocesso ecológico e as mudanças no Ministério do 
Meio Ambiente. Conjur, 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-fev-15/direitos-
fundamentais-proibicao-retrocesso-ecologico-ministerio-meio-ambiente>. Acesso em: 6 dez. 
2020. 
207 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Novos desenvolvimentos na seara do assim 
chamado princípio da proibição de retrocesso ecológico à luz da atual jurisprudência do superior 
tribunal de justiça (STJ) e do supremo tribunal federal (STF). Revista de Direito Ambiental-RDA, RT-
Online, v. 96, out./dez. 2019, p. 2. 
208 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Acordo Regional sobre Acesso à Informação, 
Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe. 
Ecazú, 4 mar. 2018. Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/acordodeescazu/>. Acesso em: 
6 dez. 2020. 
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Ainda no âmbito internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

no bojo da Opinião Consultiva 23/2017209, sob o título “Meio Ambiente e Direitos 

Humanos”, assentou que, como consequência da interdependência e 

indivisibilidade entre os direitos humanos e a proteção do meio ambiente, pode 

fazer uso dos princípios, direitos e obrigações do Direito Internacional Ambiental. 

No mesmo documento, a Corte consignou a incidência do dever de 

progressividade em face do artigo 11 do Protocolo de San Salvador, que versa 

acerca do direito humano a viver em um meio ambiente sadio. 

Dessarte, o dever estatal de progressividade, inicialmente formulado para 

aplicação no campo dos direitos sociais em sentido estrito, atualmente deve ser 

concebido como uma espécie de cláusula ou princípio geral da Teoria Geral dos 

Direitos Humanos (e da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais no plano 

nacional). As medidas normativas e fáticas voltadas à tutela ecológica estão 

acobertadas por tal parâmetro normativo, que tem o propósito dirigente de instituir 

uma progressiva melhoria da qualidade ambiental e, consequentemente, da 

qualidade de vida em geral210.  

Além de incidir sobre a esfera de produção legislativa estatal, o preceito em 

comento vincula também a atuação executiva e judiciária. Para os intentos da 

vertente obra, impende analisar, na próxima seção, as perspectivas de efetivação 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no Estado Constitucional 

brasileiro, surgidas a partir da projeção do princípio da progressividade, 

combinada com a aplicação jurisprudencial da súmula nº 613/STJ, sobretudo no 

tocante à salvaguarda da integridade dos processos ecológicos essenciais. 

                                                     
209 CIDH. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Opinião Consultiva nº 23/2017 sobre 
Meio Ambiente e Direitos Humanos, p. 26, 52-53. Disponível em: 
<www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf>. Acesso em:17 jan. 2020.  
210 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Novos desenvolvimentos na seara do assim 
chamado princípio da proibição de retrocesso ecológico à luz da atual jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Revista de Direito Ambiental-RDA, 
RT-Online, v. 96, out./dez. 2019, p. 4. 



 

3. INAPLICABILIDADE DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL E 

PRINCÍPIO DA INTEGRIDADE ECOLÓGICA: O GIRO ECOCÊNTRICO NA 

GOVERNANÇA JUDICIAL COMO PARADIGMA DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO-DEVER 

DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

 

O desenvolvimento do trabalho até este ponto confirma a afirmação de 

Marchesan1, segundo a qual o “Superior Tribunal de Justiça vem promovendo uma 

verdadeira revolução em matéria de interpretação ambiental, reassentando o 

compromisso de cumprir com a Constituição Federal em seus mecanismos de 

proteção aos bens e direitos fundamentais”. O entendimento quanto à 

inadmissibilidade da teoria do fato consumado em matéria ambiental situa-se no 

centro dessa revolução, ao constituir, como salientado na seção 2, importante 

ferramenta no processo de governança judicial ecológica que tem ganhado força 

nos últimos anos no Brasil. 

Na acepção de Bosselmann2 , o termo ”governança ambiental” inclui as 

várias instituições e estruturas de autoridade envolvidas na proteção do meio 

ambiente, dentre as quais se destaca o Estado, que detém as funções de tutela 

emanadas da conjugação dos princípios da sustentabilidade e da soberania. 

Segundo o autor, “governança para a sustentabilidade é baseada em valor, 

reconhecendo a importância fundamental da preservação da integridade 

ecológica da Terra”.  

Se aplicado no âmbito do Estado brasileiro, tal conceito pode ser inferido da 

constitucionalização da proteção ambiental no texto de 1988, pois, conforme 

Sarlet e Fensterseifer3, esta impõe deveres de proteção ambiental ao Estado que 

vinculam todos os poderes estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário) a um 

modelo de Estado de Direito de feição ecológica (Estado Democrático, Social e 

                                                     
1 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus Podium, 
2019, p. 241. 
2 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Trad. 
Philip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 219.  
3 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O Direito Constitucional-Ambiental brasileiro e a 
governança judicial ecológica: estudo à luz da jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional, v.11, n. 20, jan./jul., 2019, p. 45-46. 



 

 
 
 
164 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

Ecológico de Direito). Diante desse marco normativo, “[...] o Poder Judiciário 

brasileiro tem assumido cada vez mais importante papel de protagonismo na 

salvaguarda do regime jurídico ecológico (constitucional e infraconstitucional) 

nacional [...]”. A partir de análise centrada na jurisprudência do STJ e do STF, os 

autores concluem que: 

 

[...] a despeito da necessidade de alguns ajustes que dizem respeito à 

fundamentação e alcance das decisões, bem como ao nível de intervenção em 

relação as esferas executiva e legislativa, em termos gerais os Tribunais 

Superiores têm exercido o que se pode designar de uma espécie de 

governança ecológica e que, ademais disso, se tem revelado relativamente 

eficaz quanto ao seu intento de tornar efetivos os seus deveres de proteção (e 

mesmo promoção) na seara ecológica4. 

 

Com amparo em tais concepções, o termo “governança judicial ecológica” é 

empregado neste trabalho para designar a atuação do Judiciário em busca de dar 

cumprimento à missão institucional imposta pela CF/88 quanto à efetivação dos 

direitos e deveres associados à garantia do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para todos, o que pressupõe observância das diretrizes e balizas 

previstas no arcabouço constitucional.  

Para compreender os efeitos da súmula nº 613/STJ na jurisprudência 

nacional, empreendeu-se pesquisa em torno de sua aplicação no âmbito do 

próprio Superior Tribunal de Justiça e em cada um dos cinco Tribunais Regionais 

Federais (TRF’s). Efetuou-se consulta no repositório institucional eletrônico de 

jurisprudência desses tribunais em busca de julgados ocorridos entre de 14 de 

maio de 2018 e 28 de dezembro de 2020, a partir das seguintes expressões: 

“súmula” e “613” e “meio ambiente”. 

No website do STJ, foram encontrados dez acórdãos em que é contemplada 

a aplicação da súmula nº 613/STJ 5 . No TRF da 1ª Região 6 , sete acórdãos 

                                                     
4 Ibid. 
5 Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 28 dez. 2020. 
6 Cuja jurisdição abrange o Distrito Federal e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.  
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corresponderam à pesquisa, sendo que dois se revelaram falsos positivos, pois 

tratam de outras matérias jurídicas (como penal, processo penal e tributário), e 

cinco versam sobre a aplicação da súmula em estudo7. A investigação procedida 

no TRF da 2ª Região 8  retornou como resposta oito acórdãos, sendo que seis 

tratam de matérias alheias ao tema examinado e dois conferem incidência ao 

verbete sumular em estudo9.  

Na base jurisprudencial do TRF da 3ª Região10, foram detectados quarenta 

e três acórdãos contendo as expressões consultadas. Destes, quatorze 

constituem falsos positivos para a pesquisa (tratam de outras matérias) e vinte e 

nove versam sobre a aplicação da súmula nº 613 11 . No TRF da 4ª Região12 , 

descobriram-se quarenta e cinco acórdãos, sendo que, destes, vinte e sete são 

falsos positivos, quatorze aplicam ou decidem em conformidade com a súmula nº 

613/STJ e quatro afastam ou negam a sua aplicação implícita ou explicitamente13. 

Por fim, do sítio eletrônico do TRF da 5ª Região14 despontaram dois acórdãos; um 

dos quais abriga aplicação da súmula nº 613/STJ e o outro contém decisão que, 

a despeito de citar o verbete, contraria sua orientação15.  

Na presente seção, os resultados apurados a partir desse levantamento 

serão analisados qualitativamente, a fim de se perquirir se e, em que medida, a 

aplicação da súmula em questão se mostra capaz de contribuir para a efetivação 

do direito-dever fundamental de proteção ao meio ambiente. Como será 

demonstrado, ao final do trabalho, a jurisprudência concatenada em torno da 

súmula converge para a materialização do princípio da integridade ecológica, o 

que conduz a uma transição constitucional do paradigma antropocêntrico para o 

ecocêntrico, abrindo caminhos ao reconhecimento dos Direitos da Natureza no 

Brasil. 

                                                     
7 Disponível em: <https:// www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/trf1/>. Acesso em: 28 dez. 2020. 
8 Cuja competência abrange os territórios dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
9 Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2020. 
10 Que tem sob sua jurisdição os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 
11 Disponível em: <https://trf3.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2020. 
12 Cuja competência engloba os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
13 Disponível em: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2020. 
14 Que tem jurisdição sobre os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Sergipe. 
15  Disponível em: <https://julia-pesquisa.trf5.jus.br/julia-pesquisa/#resultado>. Acesso em: 28 
dez. 2020. 
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3.1Jurisprudência nacional a partir da súmula nº 613 do STJ: a resistência do 

ativismo judicial contrário ao meio ambiente e o avanço restaurativo 

 

A pesquisa jurisprudencial realizada identificou a aplicação ou pelo menos 

a menção à súmula nº 613, desde sua edição, em 60 acórdãos constantes dos 

repositórios jurisprudenciais consultados. Os resultados confirmam as 

expectativas de que o enunciado sumular em questão agregaria notável 

contribuição à governança judicial ecológica ao consolidar a intolerância a 

degradações ambientais ilícitas e direcionar a atuação judicial para a 

recomposição dos danos e restauração dos ecossistemas, conforme será 

aprofundado adiante, no tópico 3.1.2.  

Sem embargo do avanço ecológico ocorrido na jurisprudência, não se pode 

deixar de registrar a resistência do ativismo judicial contrário ao meio ambiente 

revelada em alguns acórdãos encontrados durante a pesquisa. A relutância em 

rejeitar definitivamente a teoria do fato consumado quando se trata de dano ao 

meio ambiente e, consequentemente, em determinar a recuperação das áreas 

afetadas por degradações ilícitas ainda persiste. Essas decisões ora afastam a 

incidência da súmula nº 613/STJ, ora simplesmente ignoram sua existência. Tais 

acórdãos merecem, assim, análise crítica, razão pela qual sobre eles recairá o 

enfoque da presente subseção a partir deste ponto. 

 

3.1.1 A resistência do ativismo judicial contrário ao meio ambiente 

 

Em 9 de julho de 2020, ao julgar agravo interno interposto na Ação 

Rescisória nº 5051588-45.2019.4.04.0000, o Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região suspendeu o cumprimento de sentença que determinara demolição de 

edificação implantada em área de preservação permanente. Veja-se a ementa do 

acórdão: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. 

DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO DE 

CONSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Considerando que (i) está em jogo a demolição de edificação – que, a se 
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concretizar, esvaziará, por completo, a ação rescisória, comprometendo a 

utilidade da prestação jurisdicional -; (ii) houve impugnação de todas as 

provas apresentadas na ação civil pública originária e não foi realizada perícia 

técnica judicial, requerida oportunamente; (iii) a edificação não é recente; (iv) 

o autor justifica a realização de perícia técnica judicial pela necessidade de 

demonstrar o baixo impacto ambiental da construção, ainda que irregular, e (v) 

a alegação de cerceamento de defesa está embasada em precedentes desta 

Corte, é de se acolher o pleito liminar, para suspender o cumprimento de 

sentença, até a apreciação da pretensão rescisória16 (Grifo nosso).  

 

A transcrição indica se tratar de decisão impeditiva da demolição de 

estrutura erguida em espaço ambientalmente protegido a qual já havia sido 

determinada em sede de ação civil pública, com status, portanto, de coisa julgada. 

Ao consultar o inteiro teor do acórdão, descobriu-se versar a ação sobre a rescisão 

de decisão judicial transitada em julgado que deferiu pedido do Ministério Público 

Federal para demolição das instalações de estabelecimento comercial (bar), 

localizado em dunas primárias, na Praia de Itapeva, Município de Torres/RS, bem 

como para a remoção dos entulhos e recuperação ambiental da área.  

De acordo com o art. 96 do CPC/2015, “a propositura da ação rescisória não 

impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela 

provisória”. No caso em apreço, já havia sido expedida ordem de demolição no 

cumprimento de sentença vinculado à ação civil pública originária, que restou 

obstada por força da decisão de instância superior proferida pelo TRF 4.  

Em seu voto, a relatora Vivian Josete Pantaleão Caminha reconheceu: i) que 

o juízo a quo formou seu convencimento com base “[...] em documentos técnicos 

e imagens que corroboram a exata localização da edificação – que fora erguida 

em ambiente praial e terreno de marinha, sem licença do órgão ambiental 

competente [...]”; ii) que “[...] o próprio autor admitiu, na ação civil pública originária, 

que não tinha autorização da Secretaria de Patrimônio da União para o 

empreendimento”; iii) “[...] que não há controvérsia quanto à localização geográfica 

                                                     
16 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ARS 5051588-45.2019.4.04.0000. Relatora 
Vivian Josete Pantaleão Caminha. Julgado em: 9 jul. 2020. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 29 dez. 2020. 
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da edificação – ambiente praial, que é um espaço non aedificandi, nela sendo 

vedada ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade 

pública e interesse social) [...]”; e iv) que “[...] é cediço, na jurisprudência, que, em 

direito ambiental, não há direito adquirido à devastação, nem se admite a 

incidência da teoria do fato consumado, e o dano ao ecossistema é presumido tão-

só do descumprimento da legislação ambiental protetiva [...]”17. 

Mesmo diante dessas circunstâncias, a relatora acolheu o pleito liminar 

para suspender a ordem de cumprimento da sentença por considerar que i) a 

demolição esvaziaria a ação rescisória; ii) seria pertinente a realização de perícia 

técnica judicial para avaliar se a construção seria de “baixo impacto ambiental, 

mesmo irregular"; (iii) a edificação não é recente; e (iv) a alegação de cerceamento 

de defesa encontrava-se embasada em precedentes do TRF 4. A fundamentação 

invocada pelo Tribunal quanto ao “direito de defesa” do autor à realização de 

perícia judicial para demonstrar o suposto “baixo impacto ambiental da 

construção” demanda exame à luz da Lei nº 12.651/2012, a qual, em seu art. 3º, X, 

elenca quais são as atividades consideradas eventuais ou de baixo impacto 

ambiental, in litteris: 

 

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, 

quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e 

animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das 

atividades de manejo agroflorestal sustentável; 

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e 

efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, 

quando couber; 

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; 

d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; 

e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de 

comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em 

áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos 

moradores; 

                                                     
17 Ibid. 
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f) construção e manutenção de cercas na propriedade; 

g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros 

requisitos previstos na legislação aplicável; 

h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de 

mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica 

de acesso a recursos genéticos; 

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e 

outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação 

existente nem prejudique a função ambiental da área; 

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e 

familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde 

que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem 

prejudiquem a função ambiental da área; 

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de 

baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;18 

 

Não constituía objeto de controvérsia nos autos da ação civil pública 

originária, tampouco na ação rescisória em exame, o fato de que o 

estabelecimento a ser demolido é um bar, conhecido como "Dunas Bar" 

(anteriormente denominado "Bar do Juca"), localizado sobre área de dunas 

primárias, razão pela qual se entende descabido o acatamento judicial da 

pretensão de realização de perícia destinada a provar que tal espécie de 

empreendimento se enquadraria em alguma das alíneas colacionadas acima.  

Ora, se a intervenção não pode ser legalmente considerada de baixo 

impacto, tendo o respectivo proprietário, inclusive, assumido o caráter irregular da 

construção, conceder liminar para impedir a demolição ordenada em sede de ação 

civil pública, sob a utilização do argumento de não ser a edificação “recente”, 

significa assumir a possibilidade de provimento judicial futuro voltado à 

                                                     
18 BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm>. 
Acesso em: 28 jan. 2021. 
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manutenção das instalações implantadas em área de preservação permanente, de 

modo a conceder vida longa ao fato consumado e aos danos ambientais ali 

causados, ao arrepio da súmula nº 613/STJ e de todo o ordenamento 

constitucional de proteção ao meio ambiente.  

Na mesma toada, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5024351-

36.2019.4.04.0000, o TRF da 4ª Região concedeu tutela de urgência para impedir 

a demolição de imóvel construído em unidade de conservação federal (Estação 

Ecológica Carijós), onde há vegetação da Mata Atlântica a ser preservada, 

deixando de acatar os argumentos do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, dentre os quais se destaca o de que “direitos individuais 

e patrimoniais não podem se sobrepor ao interesse difuso das presentes e futuras 

gerações ao meio ambiente equilibrado”19. Ao decidir sobre o recurso impetrado 

pela citada instituição, o Tribunal confirmou tutela provisória que havia imunizado 

o particular responsável pela edificação contra o exercício do poder de polícia do 

órgão ambiental, de maneira a permitir a permanência do dano ambiental na 

unidade de conservação. 

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 5025850-55.2019.4.04.0000, o 

mesmo tribunal, sob a relatoria do Des. Sérgio Renato Tejada Garcia, reformou 

sentença de 1º grau que havia aplicado a súmula nº 613 ao negar liminar para 

exercício de atividade de exploração mineral em área de preservação ambiental 

(APA da Baleia Franca)20. Digno de realce o seguinte trecho da sentença reformada 

pelo Tribunal Federal: 

 

Considerando que a parte autora está postulando a concessão de licença 

prévia e não a sua prorrogação, não há como acolher a alegação da parte 

autora de que havia uma licença anterior para o local/atividade postulado(a). 

Ademais, ainda que tivesse havido uma licença anterior, tal fato não garante a 

concessão de novas licenças. Nos termos da súmula nº 613, "não se admite a 

                                                     
19  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AG 5024351-36.2019.4.04.0000. Relator 
Cândido Alfredo Silva Leal Jr. Julgado em: 20 maio 2020. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 29 dez. 2020. 
20 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AG 5025850-55.2019.4.04.0000. Relator Sérgio 
Renato Tejada Garcia. Julgado em: 25 set. 2019. Disponível em: <https:// 
jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 4 jan. 2021. 
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aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental"21. 

 

Em contraposição a esse provimento judicial, em 25 de setembro de 2019, 

o TRF4 concedeu tutela provisória de urgência à empresa mineradora recorrente 

sob o fundamento de que a medida seria necessária à compatibilização da 

preservação ambiental com o desenvolvimento de atividades econômicas. Nesse 

sentido, dispõe a ementa: 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO MINERAL. APA DA 

BALEIA FRANCA. PLANO DE MANEJO. ÁREA ENQUADRADA COMO ZONA DE 

USO RESTRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. 

COMPATIBILIZAÇÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM O 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. [...] IV. A probabilidade do 

direito vislumbra-se na consistência dos argumentos relativos à ausência de 

motivação idônea para a classificação da área sub judice como zona de uso 

restrito – e, consequentemente, para a proibição geral e irrestrita de qualquer 

forma de exploração no local, e à inexistência de estudos técnicos que 

permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados 

para o correto zoneamento da unidade de conservação, a fim de compatibilizar 

a preservação ambiental com o desenvolvimento de atividades econômicas. 

Agravo de Instrumento a que se dá provimento22. 

 

O julgado supratranscrito integra o rol das decisões que, de tão focadas no 

viés econômico, não se atêm à ilicitude da conduta praticada e aos danos 

causados aos sistemas ecológicos23. Essa perspectiva se rende aos argumentos 

dos custos excessivos para reverter a situação ou aos dos benefícios econômicos 

da situação danosa para justificar o acolhimento do fato consumado, de forma a 

                                                     
21Disponível em: <https: //jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.ph27789>. Acesso em: 4 
jan. 2021. 
22 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AG 5025850-55.2019.4.04.0000. Relator Sérgio 
Renato Tejada Garcia. Julgado em: 25 set. 2019. Disponível em: <https:// 
jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 4 jan. 2021. 
23  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. Salvador: Jus 
Podium, 2019, p. 349. 
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manter o ônus de suportar os prejuízos ambientais a cargo da coletividade, das 

futuras gerações e da própria Natureza. 

Importa mencionar, ainda, o julgamento da Apelação Cível nº 

00029559820114058000, ocorrido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, em 21/02/2019 24 . No caso concreto, a despeito de reconhecer a 

inadmissão da incidência, em matéria ambiental, da Teoria do Fato Consumado, 

aludindo expressamente à súmula nº 613 STJ, o Tribunal entendeu que “[..] o 

simples fato de o empreendimento estar edificado em Área de Preservação 

Permanente não justifica, por si só, o embargo da obra ou sua demolição”. Ao 

suscitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Corte asseverou 

ser preciso verificar, no caso concreto, a extensão e a relevância dos danos 

ambientais efetivamente ocorridos para se definir quais os provimentos 

jurisdicionais adequados, acrescentando que, “[...] nas situações em que se 

demonstre que o desfazimento da construção poderá trazer piores impactos 

ambientais que sua manutenção, não deve ser aplicada a penalidade de demolição, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis, bem como das medidas necessárias à 

cessação e mitigação do dano ambiental”.  

Com fulcro em tais premissas, o TRF5 afastou a obrigação de demolir as 

estruturas de um complexo hoteleiro erguidas em APP, mesmo tendo restado 

comprovada a gravidade dos impactos ambientais decorrentes das intervenções 

e a viabilidade de sua respectiva remoção para retorno da área ao seu estado 

natural, por considerar as propostas de medidas de “recuperação e controle 

ambiental”, para a área objeto do empreendimento, suficientes à promoção e 

preservação ambiental, bem como por permitirem “a sua integração com os 

demais fatores econômico-sociais envolvidos”. 

A situação em exame é representativa da invocação dos enunciados 

performáticos da proporcionalidade e da razoabilidade para negar efetividade ao 

direito-dever de proteção ambiental. Na precisa afirmação de Lehfeld e Oliveira25, 

                                                     
24  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. AC 00029559820114058000. Relator Des. 
Rogério Roberto Gonçalves De Abreu (convocado). Julgado em: 21 fev. 2019. Disponível em: 
<https://julia-pesquisa.trf5.jus.br/julia-pesquisa/#resultado>. Acesso em: 4 jan. 2021. 
25 LEHFELD, Lucas de Souza; OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. Estado socioambiental de direito e 
o constitucionalismo garantista. O princípio in dubio pro natura como mecanismo de controle do 

https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
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tais preceitos, “[...] como princípios de adequação e resolução de antinomias 

devem se submeter ao postulado hermenêutico in dubio pro natura ou in dubio pro 

ambiente, sob pena de produção de um ativismo judicial contrário à mens legis da 

Constituição ambiental brasileira (Capítulo VI – Do Meio Ambiente – do Título VIII 

– Da Ordem Social – da CF/88)”. No caso analisado, observa-se exatamente a 

persistência desse ativismo ao se dar guarida judicial ao fato consumado, mesmo 

após a edição da súmula nº 613 do STJ. 

Por último, requer atenção o acórdão exarado pelo TRF da 4ª Região quando 

da apreciação dos Embargos de Declaração nº 5041520-07.2017.4.04.0000, em 

que o Tribunal rejeitou os argumentos do Ministério Público e da União, ao afirmar 

a inexistência de óbice à continuidade de empreendimento imobiliário situado em 

área de proteção ambiental, tampouco de ofensa à Súmula 613 do STJ, sob o 

argumento segundo o qual “[...] não é possível ignorar que no local, o curso d'água 

então existente, foi sendo desviado pelos diversos empreendimentos imobiliários 

anteriores [...]” 26 . Em seu voto, a Desembargadora relatora Marga Inge Barth 

Tessler considerou que “efeitos deletérios sobre o meio ambiente se ocorrentes, in 

concreto, foram produzidos em empreendimentos anteriores, que transformaram 

radicalmente a área, urbanizando-a” 27. 

Note-se que, no julgado em questão, o TRF4 afastou a incidência da súmula 

nº 613/STJ em razão de ter sido a área de implantação do empreendimento 

anteriormente “urbanizada” por empreendimentos imobiliários precedentes. Esse 

entendimento se mostra, entretanto, dissonante dos fixados pelo Superior Tribunal 

de Justiça por ocasião dos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1782692 /PB 

(em 13/08/2019) e nº 1667087 /RS (em 07/08/2018), e do Agravo Interno no 

Recurso Especial nº 1545177/PR (em 13/11/2018). No primeiro caso, o relator 

Min. Herman Benjamin ressaltou: 

                                                     
ativismo judicial contrário à tutela dos direitos fundamentais ambientais. CONPEDI Law Review. 
Oñati, Espanha, v. 2, n. 2, p. 237-256, jan./jun. 2016, p. 249. 
26  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AG 5041520-07.2017.4.04.0000. Relatora 
Marga Inge Barth Tessler. Julgado em: 30 abr. 2019. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 4 jan. 2021. 
27  Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&numero_gproc=400009226
67&versao_gproc=4&crc_gproc=55987b3a>. Acesso em: 4 jan. 2021. 
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[...] Encontrar-se a área destituída de vegetação nativa ou inteiramente 

ocupada com construções ou atividades proibidas não retira dela o elemento 

legal congênito de preservação permanente (= non aedificandi), qualidade 

distintiva insulada do estado atual de plenitude ou penúria das funções 

ecológicas, pois, consoante a letra categórica da lei, indiferente esteja "coberta 

ou não por vegetação nativa" (art. 3°, II, do Código Florestal, grifo 

acrescentado)28. 

 

No tocante aos acórdãos emitidos no REsp nº 1667087 /RS e AgInt no REsp 

nº 1545177/PR, restou assentado que “a proteção ao meio ambiente não difere 

entre área urbana ou rural, porquanto ambos merecem a atenção em favor da 

garantia da qualidade de vida proporcionada pelo texto constitucional, pelo Código 

Florestal e pelas demais normas legais sobre o tema”, ficando clara a 

“inaplicabilidade da teoria do fato consumado nos casos em que se alega a 

consolidação da área urbana”29 30.  

Vale salientar que, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1782692 /PB e 

nº 1667087 /RS, o STJ exaltou a importância da preservação das Áreas de 

Preservação Permanente no espaço urbano, dada a sua função de proteger a 

saúde, a segurança, o patrimônio e o bem-estar das pessoas contra riscos de toda 

ordem. Determinou-se, por conseguinte, a demolição das construções erguidas 

indevidamente nas APP’s situadas em zona urbana. O Superior Tribunal de Justiça 

vem demonstrando, pois, não aceitar a consolidação de danos em APP’s urbanas, 

ainda que a área tenha sofrido intervenções pretéritas carreadoras um processo 

de ocupação não autorizado pela lei. 

Nesse passo, verifica-se que o STJ, ao aplicar a súmula nº 613, tem 

afastado o argumento do “fato consumado” e apontado como solução a demolição 

                                                     
28 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1782692/PB. Relator Min. Herman Benjamin. 
Julgado em: 13 ago 2019. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso 
em: 5 jan. 2021. 
29 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1667087/RS. Relator Min. Og Fernandes. Julgado 
em: 7 ago. 2018. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 5 jan. 
2021. 
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp nº 1545177/PR. Relator Min. Og Fernandes. 
Julgado em: 13 nov. 2018. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso 
em: 5 jan. 2021. 
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das construções ilícitas, seguida da remoção dos escombros daí resultantes e 

promoção da recuperação ambiental da área danificada, a fim de proporcionar o 

restabelecimento dos processos ecológicos, em cumprimento ao mandamento do 

art. 225, §1º, I, da CF/88. As balizas desse caminho jurisprudencial foram fincadas 

nos precedentes da súmula nº 613, como abordado na seção 2 deste trabalho.  

A despeito de haver ainda uma resistência do ativismo judicial contrário ao 

meio ambiente, conforme ilustrado linhas acima a partir de julgados do TRF4 e do 

TRF5, o levantamento dos acórdãos exarados após a edição do verbete põe em 

evidência, tanto o fortalecimento do trilhar ecológico-restaurativo no âmbito do 

próprio STJ, quanto sua disseminação para os tribunais federais de todas as 

regiões do país. É que a pesquisa empreendida constatou uma ampla aplicação da 

súmula nº 613/STJ pelos Tribunais Regionais Federais, a par de contribuir para o 

avanço da governança judicial ecológica no país, consoante será minudenciado a 

seguir.  

 

3.1.2 O avanço ecológico-restaurativo na jurisprudência a partir da Súmula nº 613 

do STJ 

 

Como pontuado na parte introdutória desta seção, a inserção dos termos 

“súmula” e “613” e “meio ambiente” no campo de busca jurisprudencial do sítio 

eletrônico do Superior Tribunal de Justiça retornou como resultado dez acórdãos 

emitidos entre 14 de maio de 2018 e 28 de dezembro de 2020. Tais decisões são 

atinentes aos julgamentos dos seguintes recursos: AgInt no REsp 1677164/SP, 

AgInt no REsp 1705324/RJ, REsp 1782692/PB, REsp 1775867/SP, REsp 

1799449/SP, REsp 1737014/MG, AgInt no AREsp 417159/RJ, REsp 1510485/MS, 

AgInt no REsp 1545177/PR e REsp 1732700/SC31. 

Mediante exame conjunto dos aludidos julgados, identificou-se, para além 

da constante reafirmação alusiva à inadmissibilidade da teoria do fato consumado 

em matéria ambiental, decorrente da incidência da súmula nº 613, uma série de 

posicionamentos que circundam o enunciado sumular, de modo a estabelecer com 

                                                     
31 Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em 28 dez. 2020. 
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ele uma relação de complementariedade e fortalecimento, dos quais convém 

notabilizar os seguintes: 

 

 Inexiste direito adquirido a poluir, a degradar ou a manter situação que gere 

prejuízo ao meio ambiente (AgInt no REsp 1677164/SP, REsp 1782692/PB e 

REsp 1732700 / SC). 

 “[...] o princípio da solidariedade intergeracional estabelece 

responsabilidades morais e jurídicas para as gerações humanas presentes em 

vista da ideia de justiça intergeracional, ou seja, justiça e equidade entre 

gerações humanas distintas”. Portanto, “[...] a propriedade privada deve 

observar sua função ambiental em exegese teleológica da função social da 

propriedade, respeitando os valores ambientais e direitos ecológicos” (REsp 

1775867 / SP). 

 [...] “a proteção ao meio ambiente não difere área urbana de rural, 

porquanto ambas merecem a atenção em favor da garantia da qualidade de 

vida proporcionada pelo texto constitucional, pelo Código Florestal e pelas 

demais normas legais sobre o tema” (entendimento firmado no REsp 

1.667.087/RS, em 07/08/2018 32 , e posteriormente reafirmado no REsp 

1775867/SP, REsp 1737014/ MG, e AgInt no REsp 1545177/PR). 

 “Não há que falar em um direito adquirido a menor patamar protetivo, mas 

sim no dever do proprietário ou possuidor de área degrada de tomar as 

medidas negativas ou positivas necessárias ao restabelecimento do equilíbrio 

ecológico local” (REsp 1775867 / SP). 

 “Em caso de loteamento irregular, eventuais prejuízos sofridos por 

consumidores disparam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não 

influenciando o deslinde, em si, de eventual Ação Civil Pública Ambiental [...]”. 

Isso porque a presença de compradores de lotes não altera o quadro fático-

jurídico de degradação ao meio ambiente por parte dos empreendedores, 

tampouco a ilegalidade formal do loteamento na sua totalidade (REsp 

1799449/SP). 

                                                     
32  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.667.087/RS. Relator Min. Herman Benjamin. 
Julgado em: 7 ago. 2018. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 
7 jan. 2021. 
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 “[...] a teoria do fato consumado em matéria ambiental equivale a perpetuar, 

a perenizar um suposto direito de poluir que vai de encontro, no entanto, ao 

postulado do meio ambiente equilibrado como bem de uso comum do povo 

essencial à sadia qualidade de vida” (REsp 1510485 / MS). 

 "A concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a 

responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, 

mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato 

administrativo" (entendimento firmado no AgInt no REsp 1.419.098/MS, 

em 15/05/201833, e posteriormente reafirmado no REsp 1732700/SC). 

 O interesse local é perfeitamente invocável para agregar, mesmo no plano 

legislativo, salvaguardas ambientais. No entanto, legitima-se somente “[...] se 

orientado a ampliar e fortalecer os instrumentos de controle ambiental, 

inclusive as Áreas de Preservação Permanente, já que o microssistema 

ambiental federal representa piso, e não teto, não esgotando a disciplina 

jurídica da matéria” (REsp 1732700 / SC). 

 “A simples manutenção de construção em área de preservação permanente 

impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter 

rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e 

terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva” 

(entendimento firmado no REsp 1.454.281/MG, em 16/08/2016 34 , e 

posteriormente reafirmado no AgInt no REsp 1545177/ PR e no REsp 

1782692/PB). 

 É inaplicável a teoria do fato consumado nos casos em que se alega a 

consolidação da área urbana (AgInt no REsp 1545177/PR e REsp 

1782692/PB). 

 

Dentre os acórdãos analisados, o referente ao julgamento do REsp 

1782692/PB sobressai pela complexidade da matéria discutida e densidade do 

aporte jurídico empregado em sua construção. O caso versa acerca de Ação Civil 

                                                     
33  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1.419.098/MS. Relator Min. Assusete 
Magalhães. Julgado em: 15 maio 2018. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 7 jan. 2021. 
34  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.454.281/MG. Relator Min. Herman Benjamin. 
Julgado em: 16 ago. 2016. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso 
em: 7 jan. 2021. 
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Pública ajuizada pelo IBAMA contra particulares e o Município de Pitimbu/PB, na 

qual se pugna por provimento judicial no sentido de proibir a ampliação e 

determinar a demolição de construções ilegais localizadas em área de 

preservação permanente (faixa marginal do rio Acaú), como bares, farmácias, 

casas de veraneio e residências familiares. 

No acórdão em questão, o STJ refutou a pretensão de permanência de 

estabelecimentos comerciais e casas de veraneio na área ambientalmente 

protegida, ao aplicar a súmula nº 613, que afasta a possibilidade de acolhimento 

da teoria do fato consumado. O Tribunal ressaltou que a regularização fundiária 

urbana de interesse social prevista nos arts. 8º, §2º 35 ; 64 e 65 da Lei nº 

12.651/2012 não se aplica a tais edificações, pois “[...] não se encaixam, sob 

nenhum ângulo, no molde estrito de moradia para população de baixa renda”. 

Explicou, ainda, que o instituto constitui regularização administrativa coletiva 

incidente sobre "núcleo urbano informal", executável por meio de política urbana 

pública, mediante "a elaboração de estudos técnicos" e "compensações 

ambientais", nos termos da Lei 13.465/2017, afigurando-se, portanto, 

desarrazoado aplicá-lo para regularizar ocupações individuais isoladas.  

No tocante às famílias de baixa renda que construíram residências 

anteriormente à autuação administrativa do órgão ambiental, o STJ incumbiu “[...] 

ao Município omisso assegurar-lhes apoio material, inclusive ‘aluguel social’, e 

prioridade em programas habitacionais, dever esse não condicionante nem 

impeditivo da execução imediata da ordem judicial de remoção das construções 

ilegítimas”. O Tribunal elucidou, ademais que: 

 

[...] 18. O argumento de que a área ilicitamente ocupada integra região de 

adensamento populacional não basta, de maneira isolada, para judicialmente 

                                                     
35 Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente 
somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 
ambiental previstas nesta Lei. [...] § 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área 
de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º poderá ser 
autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja 
comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de 
regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por 
população de baixa renda. [...] § 4º Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de 
futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei. 
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afastar a incidência da legislação ambiental. Aceitá-lo implica referendar tese 

de que, quanto maior a poluição ou a degradação, menor sua reprovabilidade 

social e legal, acarretando anistia tácita e contra legem, entendimento, por 

óbvio, antagônico ao Estado de Direito Ambiental. Além disso, significa acolher 

territórios-livres para a prática escancarada de ilegalidade contra o meio 

ambiente, verdadeiros desertos ecológicos onde impera não o valor 

constitucional da qualidade ambiental, mas o desvalor da desigualdade 

ambiental. 

19. Afastar judicialmente o regime das Áreas de Preservação Permanente 

equivale a abrigar, pela via oblíqua, a teoria do fato consumado, na acepção 

tão criativa quanto inaceitável de que o adensamento populacional e o caráter 

antropizado do local dariam salvo-conduto para toda a sorte de degradação 

ambiental. Vale dizer: quanto mais ecologicamente arrasada a área, mais 

distante se posicionaria o guarda-chuva ambiental da Constituição e da 

legislação. Em realidade, o reverso do que normalmente se espera, na medida 

em que o já elevado número de pessoas em situação de miserabilidade 

ambiental há de disparar, na mesma proporção, esforço estatal para oferecer-

lhes, por meio de ordenação sustentável do espaço urbano, o mínimo 

ecológico-urbanístico, inclusive com eventual realocação de famílias. O STJ 

não admite, em tema de Direito Ambiental, a incidência da teoria do fato 

consumado (Súmula 613). [...] 

21. Por isso, descabe a afirmação de que, por se tratar de "ponta de iceberg" 

em região "antropizada", seria imprópria a intervenção do Judiciário. Primeiro, 

porque a jurisprudência do STJ "não ratifica a aplicação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade para manter dano ambiental consolidado 

pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp 1.542.756/SC, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). Segundo, porque a 

transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera todo o resto para a 

prática de novas infrações. Terceiro, porque contrassenso imoral pregar a 

existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em 

prejuízo da coletividade presente e futura. [...]36 (Grifo nosso) 

 

                                                     
36 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1782692/PB. Relator Min. Herman Benjamin. 
Julgado em: 13 ago. 2019. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso 
em: 5 jan. 2021. 
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O julgado em comento confere nitidez aos contornos e alcance do 

significado prático da súmula nº 613/STJ, ao enfatizar a inadmissibilidade da 

permanência de estruturas erguidas em áreas ambientalmente protegidas que não 

se enquadrem nas estritas exceções legais (às quais cabe interpretação restritiva). 

A Corte Superior deixou claro que os danos não se consolidam juridicamente pelo 

decurso do tempo e que eventuais construções devem ser objeto de demolição, 

com a subsequente recuperação da área degradada pelos proprietários ou 

possuidores, independentemente de terem sido os responsáveis pelos prejuízos 

ambientais, pois a obrigação de recompô-los é de natureza propter rem.  

Relevante sublinhar que não apenas no julgamento do REsp 1782692/PB, 

como também nos demais acórdãos do STJ que aplicaram a súmula nº 613/STJ, 

observa-se a concessão de protagonismo à restauração ecológica, ao se fazer 

transpor, do texto constitucional (art. 225, §1º, I e §3, CF/88) para a realidade dos 

casos concretos deslindados pelo tribunal, a obrigação de reparar os danos 

causados ao meio ambiente. 

Diante dessa constatação, depreende-se ser o entendimento pela 

inadmissibilidade do fato consumado em matéria ambiental importante 

instrumento garantidor da integridade ecológica. Segundo Bridgewater, Kim, e 

Bosselmann37 , integridade ecológica significa um estado ambiental propício à 

sustentação da vida, inclusive da espécie humana, composto pela combinação da 

biodiversidade e dos processos ecossistêmicos de um determinado local ou da 

biosfera como um todo, se considerada em amplitude global. Nesta acepção mais 

abrangente, integridade ecológica implica a preservação da capacidade funcional 

do ambiente planetário e o respeito ao papel desempenhado pelos processos 

evolutivos e ecológicos.  

A garantia da integridade ecológica foi prevista na Declaração do Rio de 

1992 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento38, a qual contempla o termo como 

quesito   chave   para   a  proteção  do  meio   ambiente,  ao  obrigar  os  Estados  a 

                                                     
37 BRIDGEWATER, Peter; KIM, Rakhyun E.; BOSSELMANN, Klaus. Ecological Integrity: A Relevant 
Concept for International Environmental Law in the Anthropocene? In: Yearbook of international 
Environmental Law, v. 25, n. 1, p. 61-78, 2015, p. 73. 
38 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations Conference on Environment and 
Development. Rio de Janeiro, 3-14 jun. 1992. Disponível em: 
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“cooperar em um espírito de parceria global para conservar, proteger e restaurar a 

saúde e integridade do ecossistema da Terra”. Posteriormente, o documento “O 

Futuro que Queremos”, aprovado na Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20) 39 repetiu esse tratamento, ao conclamar 

as nações a uma abordagem holística e integrada do desenvolvimento sustentável 

capaz de guiar a humanidade para viver em harmonia com a natureza e conduzir 

esforços à restauração da saúde e integridade do ecossistema da Terra. No ano 

2000, a Carta da Terra 40  propôs, no princípio nº 5, “proteger e restaurar a 

integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela 

diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida”.  

A Convenção de Diversidade Biológica (CBD), desde a Conferência das 

Partes VII (COP-7), vem conferindo atenção à necessidade de implementação de 

medidas de reabilitação e restauração ecológica das áreas ambientalmente 

protegidas, bem como à manutenção da integridade e capacidade do ecossistema 

de continuar fornecendo as condições necessárias ao bem-estar humano e 

sustentabilidade ambiental 41 . Na COP 14, realizada em 2018, foi prolatada a 

decisão 14/8, na qual se externa preocupação com a integridade dos sistemas 

ecológicos diante da fragmentação dos habitats promovida pela ação humana42. 

Nesse rumo, o Projeto de Pacto Internacional sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento proposto pela União para a Conservação da Natureza (IUCN) 43 

propugna, em seu artigo segundo, o respeito pela Natureza como um todo e por 

todas as formas de vida e declara que “a integridade dos sistemas ecológicos da 

Terra deve ser mantida e, quando necessário, restaurada”. Na mesma toada, a 

                                                     
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
39 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. The future we want. United Nations Conference on 
Sustainble Development. Rio de Janeiro, 20-22 jun. 2012. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
40  Carta da Terra, 2000. Disponível em: <https:// earthcharter.org/read-the-earth-
charter/ecological-integrity/>. Acesso em: 10 jan. 2000.  
41 CBD. Convention on Biological Diversity. COP 7. 2004 Decisions VII/ 11, VII/28. Disponível em: 
<https:// www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-07>. Acesso em: 10 jan. 2021. 
42  CBD. Convention on Biological Diversity. COP 14. 2018. Decision 14/8. Disponível em: 
<https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-14>. Acesso em: 10 jan. 2021. 
43  IUCN. International Union for Conservation of Nature. Draft International Covenant on 
Environment and Development, Environmental Policy and Law Paper no 31, Rev 3 (2010), Article 2. 
Disponível em: <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/EPLP-031-rev3.pdf>. Acesso 
em: 10 jan. 2020. 
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proposta de Pacto Internacional pelo Meio Ambiente de iniciativa das Nações 

Unidas estipula, também em seu artigo segundo, que todos os Estados, 

instituições internacionais, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, têm 

o dever de cuidar do meio ambiente, contribuindo para a conservação, proteção e 

restauração da integridade do ecossistema da Terra44. O documento prevê, ainda, 

no artigo sétimo, que devem ser adotadas as medidas necessárias à garantia da 

adequada recuperação dos danos ambientais45. 

Diante desse panorama normativo e institucional de abrangência 

internacional, Bridgewater, Kim, e Bosselmann 46  defendem que a integridade 

ecológica deve servir de ferramenta jurídica a fim de impedir que as atividades 

humanas ultrapassem os limites legalmente considerados seguros para as 

pessoas e para os ecossistemas e seus componentes, de modo a guiar o 

comportamento dos Estados. A integridade ecológica constituiria, assim, uma 

grundnorm (ou norma fundamental) de proteção do grande sistema de suporte da 

vida, numa perspectiva holística. 

No âmbito do Direito Constitucional brasileiro, a proteção à integridade 

ecológica encontra-se contemplada no §1º, do artigo 225, da Constituição Federal 

de 1988, o qual, para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, determina, ao Poder Público, a obrigação de “preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas” (inciso I), bem como de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na 

forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica [...]” (inciso 

VII). 

Na legislação infraconstitucional também podem ser encontrados 

dispositivos voltados à proteção da integridade ecológica, a exemplo do art. 4º, VI, 

da Lei nº 6938/81, cujo texto enuncia como objetivo da Política Nacional do Meio 

Ambiente a “preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 

                                                     
44 AGUILA, Yann; VIÑUALES, Jorge E (Eds.). A global pact for the environment: legal foundations. 
Cambridge: C-EENRG, 2019, p. 37. 
45 Ibid., p. 79. 
46 BRIDGEWATER, Peter; KIM, Rakhyun E.; BOSSELMANN, Klaus. Ecological Integrity: A Relevant 
Concept for International Environmental Law in the Anthropocene? In: Yearbook of international 
Environmental Law, v. 25, n. 1, p. 61-78, 2015, p. 74/75. 
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utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção 

do equilíbrio ecológico propício à vida”. 

Em face de tal cenário jurídico, pode-se concluir com Sarlet47 que “[...] a 

integridade ecológica deve ser reconhecida como um novo princípio do Direto 

Ambiental, consagrado tanto no plano constitucional quanto infraconstitucional 

[...]”. Da interseção das ideias insculpidas na doutrina e nos documentos nacionais 

e internacionais em torno do tema, infere-se que o princípio da integridade 

ecológica impõe a proteção e restauração dos processos ecológicos a fim de que 

seja mantido o equilíbrio ecossistêmico propício à vida humana e não humana. 

A partir dessa asserção, constata-se que a súmula nº 613, ao inadmitir a 

aplicação da teoria do fato consumado e, assim, afastar a possibilidade de 

acolhimento judicial das pretensões dirigidas à perpetuação de degradações 

ambientais ilícitas, desponta como verdadeiro corolário do princípio da integridade 

ecológica. Por força da eficácia vinculante do enunciado sumular em estudo (art. 

927, IV, CPC/2015), a orientação nele encartada irradiou aos tribunais federais, de 

maneira a impulsionar a propagação, por todas as regiões do país, do avanço da 

governança judicial em prol da restauração dos ecossistemas, consoante será 

avaliado na subseção seguinte.  

 

3.2 Efetivação do direito-dever de proteção ao meio ambiente no contexto da 

governança judicial: a Súmula nº 613 do STJ como corolário do princípio da 

integridade ecológica  

 

Da análise dos acórdãos dos Tribunais Regionais Federais que seguiram o 

entendimento fixado na súmula nº 613/STJ, foi possível observar a convergência 

das determinações no sentido se demolirem as estruturas construídas ilicitamente 

em áreas non aedificandi 48 , bem como de se proceder à recuperação dos 

                                                     
47  SARLET, Ingo Wolfgang. A integridade ecológica como princípio ou norma fundamental 
(Grundnorm) do Direito Ambiental no Antropoceno. Genjurídico, 2020. Disponível em: 
<genjuridico.com.br>. Acesso em: 10 jan. 2021. 
48 Áreas não passíveis de edificação for força de vedação legal, das quais são exemplo as restrições 
impostas pela legislação protetora do meio ambiente. 
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ambientes degradados. A presente subseção se debruçará sobre a demonstração 

desse padrão jurisprudencial, a partir de algumas decisões representativas.  

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao julgar as Apelações Cíveis nº 

0006244-63.2009.4.01.4300, nº 0003131-19.2004.4.01.3802, nº 0000512-

33.2011.4.01.4300, nº 0000897-88.2009.4.01.3802 (em 03/04/2019) e n° 

0003391-96.2004.4.01.3802 (em 15/05/2019) 49 , invocou os “princípios da 

reparação integral e do poluidor-pagador” para determinar, cumulativamente, a 

demolição de edificações erguidas em Área de Preservação Permanente, a 

recuperação da área degradada, a suspensão das atividades agressoras e o 

pagamento de indenização pelos danos ambientais causados. 

Verifica-se que, nas citadas decisões, o TRF1 aplicou, de forma conjugada, 

os entendimentos consolidados na súmula n° 613 e no enunciado nº 1 do volume 

30 (Edição de Direito Ambiental) da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal 

de Justiça, de acordo com o qual “admite-se a condenação simultânea e 

cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação 

integral do meio ambiente” 50. 

Nos acórdãos em comento, foi ressaltado que a incolumidade do meio 

ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, tampouco 

depender de motivações de índole meramente econômica, haja vista que a 

atividade econômica rege-se pela disciplina constitucional que a subordina à 

"defesa do meio ambiente" (CF/88, art. 170, VI). O Tribunal lembrou que, nas 

situações de conflito entre valores constitucionais relevantes, deve se observar, 

como condição inafastável, o não comprometimento, nem esvaziamento do 

conteúdo essencial do direito fundamental à preservação do meio ambiente, que 

traduz bem de uso comum de todos, a ser resguardado em favor das presentes e 

futuras gerações. Nesta ordem de ideias, a Corte exaltou, ainda, a busca por uma 

sociedade global sustentável, baseada no respeito pela natureza, nos direitos 

                                                     
49 Disponível em: <https:// www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/trf1/>. Acesso em: 11 jan. 2021. 
50 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em Teses. Edição nº 30. Direito Ambiental. 
Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2030:%20DIREITO% 
20AMBIENTAL>. Acesso em: 12 jan. 2021. 
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humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz, com 

responsabilidade pela grande comunidade da vida, em perspectiva intergeracional.  

No âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região51, impende mencionar 

o julgamento da Apelação Cível/SP nº 0002941-41.2013.4.03.6112, no bojo da 

qual foi confirmado provimento de ação civil pública cujo objeto consistia na 

reversão de degradação, inclusive com impacto no bioma Mata Atlântica, 

decorrente da construção de um rancho de veraneio (com estruturas destinadas a 

lazer familiar) na Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Paraná, localizada 

na área de preservação ambiental (APA) das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, em 

Rosana/SP. 

No mesmo sentido, o predito Tribunal decidiu a Apelação Cível/SP nº 

5004024-31.2018.4.03.6112 pela condenação dos réus à reparação dos danos 

ambientais provenientes da construção de chácara de lazer, também na Área de 

Preservação Permanente (APP) do Rio Paraná, oportunidade em que salientou o 

caráter propter rem dessa obrigação e ordenou o pagamento de indenização pelos 

danos causados em virtude da intervenção antrópica na área protegida 

correspondente à extensão da degradação ambiental e ao período temporal em 

que a coletividade esteve privada desse bem comum. 

 Merecem destaque, ainda, os acórdãos exarados pelo TRF3 quando da 

apreciação das Apelações Cíveis/SP nº 0002897-18.2014.4.03.6102 (em 

21/02/2020), nº 0001511-70.2002.4.03.6102 e nº 0000394-60.2010.4.03.6006 

(em 28/01/2020) e nº 5002270-84.2018.4.03.6102 (em 17/11/2020), nos quais foi 

ordenada a desocupação das Áreas de Preservação Permanente do Rio Paraná (no 

primeiro caso) e do Rio Pardo (nos três últimos casos); a demolição das 

edificações irregularmente construídas; bem como a remoção dos entulhos daí 

decorrentes e a reparação integral dos danos ambientais causados, em 

conformidade com plano de regeneração e recuperação da área degradada, 

aprovado pelo órgão ambiental competente. 

Em dicção semelhante, apresentam-se os julgamentos da aludida Corte 

referentes às Apelações Cíveis/SP nº 0009179-47.2011.4.03.6112, nº 0003294-

                                                     
51 Disponível em: <https://trf3.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2020. 
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81.2013.4.03.6112, nº 007946-44.2013.4.03.6112, nº 0003849-

98.2013.4.03.6112, nº 0001357-36.2013.4.03.6112, nº 0005357-

84.2010.4.03.6112, nº 0001288-04.2013.4.03.6112, nº 0001638-

26.2012.4.03.6112, nº 0002434-17.2012.4.03.6112, nº 0002075-

33.2013.4.03.6112, nº 0004348-82.2013.4.03.6112 e nº 0006739-

78.2011.4.03.6112, todos ocorridos em 29/11/2018, sob a relatoria do juiz 

convocado Leonel Ferreira. No mesmo rol, inclui-se, ainda, a Apelação/SP nº 

0001159-30.2012.4.03.6113, julgada em 06/09/2018. Em tais decisões, foram 

realçadas a irrelevância do decurso do tempo como forma de excludente de 

ilicitude, a natureza objetiva e propter rem da responsabilidade por dano ambiental, 

assim como a adoção da teoria do risco integral na responsabilização civil 

ambiental. 

Por derradeiro, afigura-se pertinente conferir atenção ao acórdão exarado 

pelo TRF da 3ª Região, ao julgar, em 01/08/2018, a Apelação Cível nº 0001240-

45.2013.4.03.6112, pois, ao invés do comumente alegado direito adquirido à 

permanência da intervenção antrópica no meio ambiente, foi reconhecido direito 

adquirido à preservação ambiental. Sob esse ângulo, aplicou-se à Área de 

Preservação Permanente do Rio Paraná o regramento mais protetivo existente à 

época da construção do imóvel. Isso porque, por injunção do tempus regit actum, 

o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) que, em vários aspectos, diminuiu a 

proteção ambiental não pode retroagir para atingir fatos ocorridos quando da 

vigência de lei anterior mais protetiva ao meio ambiente (Lei nº 4.771/65), de forma 

se resguardar o direito ambiental adquirido52. A decisão acrescenta, outrossim, 

que: 

[...] 9. A manutenção da propriedade, localizada a poucos metros do rio trará 

maior degradação ambiental, impedindo o restabelecimento da vegetação na 

Área de Preservação Permanente, sendo necessário desfazer as construções 

para recomposição florestal do local. 

                                                     
52  Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento definido pelo STJ quando do 
julgamento do Recurso Especial nº 1.646.193 – SP, em 21/09/2010. In: BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. Recurso Especial nº 1.646.193/SP. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 
Julgado em: 21 set. 2020. Disponível em <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 
30 jan. 2021. 
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10. O fato do município ter sido omisso e permitido a ocupação da região não 

é suficiente para alterar o fato da área ser considerada como região submetida 

à proteção ambiental. Cabe salientar que o E. Superior Tribunal de Justiça 

possui jurisprudência consolidada de que não se aplica a teoria do fato 

consumado em tema de direito ambiental (Súmula 613, STJ). 

11. Não é possível se falar em direito adquirido à degradação ambiental diante 

do decurso do tempo. Logo, o lapso temporal e a omissão da administração 

não produz o direito adquirido a permanecer em área de preservação 

permanente, não permitindo a instalação irregular. 

12. Prevalece no caso, em exame, o direito coletivo ao meio ambiente 

ecologicamente sustentável e equilibrado, previsto no artigo 225, da 

Constituição Federal. 

13. Evidenciada a ocorrência de danos ambientais, diante da ocupação ilícita, 

impõe-se a reparação da área danificada, conforme determinação 

constitucional nos termos do § 3º, do art. 225. 

14. Constatado que o imóvel está totalmente inserido em Área de Preservação 

Permanente e que as intervenções antrópicas provocam graves danos 

ambientais, impedindo à regeneração florestal, impõe-se a manutenção da 

sentença, a qual condenou os réus, ora apelantes, à obrigação de não fazer, a 

fim de absterem-se de promover qualquer outra intervenção na referida área, 

bem como na obrigação de fazer, consistente na demolição das construções 

e recomposição da cobertura florestal, sob pena de multa. [...]53 

 

Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região54 , ao decidir, em 

setembro de 2020, sobre a Apelação Cível nº 5014084-67.2018.4.04.7201, 

determinou a promoção da integral reparação dos danos causados a Área de 

Preservação Permanente, mediante a apresentação e execução de plano de 

recuperação de área degradada (PRAD), com a remoção de toda a intervenção 

humana no terreno. No acórdão em questão, o Tribunal aplicou a tese fixada em 

20/04/2020 pelo STF, no julgamento do Tema 999 da Repercussão Geral, de 

                                                     
53 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Ap nº 0001240-45.2013.4.03.6112/SP. Relator 
Des. Marcelo Sarava. Julgado em: 1 ago. 2018. Disponível em: <https://web.trf3.jus.br/base-
textual/Home/ListaColecao/9?np=1>. Acesso em: 12 jan. 2021. 
54 Disponível em: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2020. 
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acordo com a qual "é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano 

ambiental" 55.  

Dignos de nota também os julgamentos prolatados nas Apelações Cíveis nº 

5010130- 60.2011.4.04.7200 (26/08/2020), nº 5002223-08.2019.4.04.7215 

(18/07/2020), nº 5001842-11.2016.4.04.7213 (05/06/2020) e nº 5001444-

50.2019.4.04.7216 (11/11/2020), cujos resultados apontaram para a demolição de 

edificações implantadas em Áreas de Preservação Permanente, bem como para a 

remoção dos entulhos e recuperação da área degradada. No acórdão atinente à 

AC 5002223-08.2019.4.04.7215, foi frisada a não prevalência do direito de 

propriedade ou ao lazer (que são direitos individuais) sobre o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, qualificado como direito difuso. 

Outra decisão relevante foi exarada por ocasião do exame da Apelação Cível 

nº 5006450-17.2014.4.04.7215, em abril de 2019, em que foi ordenada, diante da 

comprovação de dano ambiental decorrente de supressão de floresta nativa de 

Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração, a reparação integral da lesão 

causada ao ecossistema local, cumulada com obrigações de fazer, de não fazer e 

de indenizar, sobrelevando-se a natureza propter rem de tais deveres. 

 No citado acórdão, foi exclamado, ademais, que a retirada da vegetação 

sem autorização do órgão ambiental competente afetou área de grande valor 

ambiental, pois constituía espaço verde em perímetro urbano consolidado, o qual 

proporcionava um mínimo equilíbrio térmico e ecológico ao ambiente local, além 

de oferecer importante refúgio a espécies da fauna silvestre. Em consonância com 

o esclarecido pelo TRF da 4ª Região, um determinado espaço geográfico é 

qualificado como área de preservação ambiental ou proteção especial em razão 

de seus atributos naturais, de acordo com previsão legal expressa, e não em 

virtude de averbação ou registro de tal especificidade no álbum imobiliário. 

Para encerrar o breve relato concernente à seleção de acórdãos proferidos 

pelo TRF4 na aplicação da súmula nº 613/STJ, cabe mencionar aqueles proferidos 

no âmbito das Apelações Cíveis nº 5000322-50.2015.4.04.7213 (20/03/2020), nº 

                                                     
55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 999 da Repercussão Geral. Julgado em 20 abr. 2020. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=
4130104&numeroTema=999>. Acesso em: 13 jan. 2021. 



 

 

 
 

Luciana Barreira | 189 

 

5008054-12.2015.4.04.7204 (05/08/2020), e 5001808-32.2013.4.04.7216 

(27/08/2018). As aludidas decisões trataram da responsabilização pela 

recuperação de áreas degradadas em decorrência de atividade minerária. 

Na esfera de jurisdição do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, merece 

referência o julgamento da Apelação nº  00010954020134058308, ocorrido em 

28/11/2019, mediante o qual foi determinada a demolição da porção de imóvel 

construída na Área de Preservação Permanente do Rio São Francisco, além da 

abstenção do desenvolvimento de toda e qualquer atividade nessa mesma área e 

a recuperação material do ambiente já atingido. No acórdão, restou assentado que 

os critérios de definição das APP’s em margens de rio se encontram definidos no 

art. 4º, inciso I, da Lei nº 12.651/2012, os quais se aplicam, indistintamente, às 

áreas urbanas e rurais, não sendo cabível ao Poder Público Municipal estipular, em 

seu Plano Diretor, limites menos restritos, isto é, menores níveis de proteção 

ecológica. 

As decisões judiciais elencadas nos parágrafos acima têm origem nas 

diferentes regiões do Brasil e, em todas elas, identifica-se como traço comum a 

imposição, nos casos concretos analisados, do dever de reparação integral dos 

danos ambientais e, notadamente, de restauração dos processos ecológicos 

prejudicados pelas intervenções antrópicas ilícitas. Diante disso, verifica-se que a 

súmula nº 613, ao servir de paradigma jurisprudencial, nos termos do art. 927, IV, 

do CPC/2015, vem concorrendo, desde a sua edição, para a materialização do 

princípio da integridade ecológica.  

O ônus restaurativo imposto aos proprietários e possuidores dos imóveis 

onde foram constatados danos ambientais exibe esforço jurisprudencial rumo à 

efetivação da função ecológica (ou ecossocial) da propriedade, em sintonia com o 

previsto no princípio 6 da Declaração Mundial da IUCN sobre o Estado de Direito 

Ambiental56, cuja redação expressa que qualquer pessoa ou grupo de pessoas com 

a posse, propriedade ou controle da terra, água ou outros recursos, tem o dever de 

manter as funções ecológicas essenciais associadas a esses recursos e se abster 

                                                     
56  IUCN. International Union for Conservation of Nature. IUCN World Declaration on the 
Environmental Rule of Law. 2016. Disponível em: <https://www.iucn.org/commissions/world-
commission-environmental-law/wcel-resources/wcel-important-documentation/environmental-
rule-law>. Acesso em: 15 jan. 2021. 

https://www4.trf5.jus.br/processo/00010954020134058308


 

 
 
 
190 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

de atividades que possam prejudicar tais funções, bem como a responsabilidade 

legal de restaurar as condições ecológicas da terra, não se encerrando tais 

obrigações pela transferência do seu uso ou título para terceiros. 

A integridade ecológica é qualificada, no art. 225, §1º, I, da CF/88, como 

condição necessária à garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Seguindo o fio condutor desse raciocínio, se a aplicação da súmula nº 

613 colabora para a concretização da integridade ecológica, consoante 

demonstram os resultados da pesquisa jurisprudencial empreendida, forçoso lhe 

reconhecer o mérito de contribuir para a efetivação do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Apesar dos avanços jurisprudenciais ecológico-restaurativos capitaneados 

pelo Superior Tribunal de Justiça, para os quais constitui relevante instrumento a 

súmula nº 613/STJ, constatou-se que ainda subsiste ativismo de juízes e tribunais 

que, diante do caso concreto, relutam em dar concretude ao direito-dever 

fundamental de proteção ao meio ambiente, conforme observado na subseção 3.1. 

É preciso, portanto, que o Ministério Público e os órgãos ambientais estejam alerta 

para tentar reverter tais decisões prejudiciais à integridade ecológica, bem como 

que a Corte Superior se mantenha firme no propósito de guiar o Poder Judiciário 

no sentido de “[...] exercer o papel que lhe foi atribuído constitucionalmente como 

guardião do direito ao ambiente, para as presentes e futuras gerações, sob a forma 

de uma governança judicial ecológica” 57.  

Importa perceber, por outra via, que, nos termos do art. 225, §1, I, da CF/88, 

para a garantia da integridade ecológica, figuram de forma cumulativa as 

exigências de preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais. 

Por conseguinte, para efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, tão relevante quanto recuperar as funções ecológicas já prejudicadas, 

é conter o avanço da degradação do meio ambiente.  

De  acordo  com   dados   do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais – 

                                                     
57 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O direito constitucional-ambiental brasileiro e 
a governança judicial ecológica: estudo à luz da jurisprudência do superior tribunal de justiça e do 
supremo tribunal federal. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional, v. 11, n. 20, p. 42-110, jan./jul. 2019, p. 75. 
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INPE58, a taxa anual de desmatamento na Amazônia subiu de 7.536 km2, em 2018, 

para 10.129 km2, em 2019, e para 11.088 km2, em 2020. Segundo o World Report 

2021 da Human Rights Wath59, o desmatamento na Amazônia cresceu oitenta e 

cinco por cento em 2019 e, de janeiro a setembro de 2020, o número de queimadas 

na região atingiu o nível mais alto em dez anos. Em adição, incêndios queimaram 

mais de um quarto do Pantanal (a mais extensa planície inundável do mundo) até 

outubro de 2020, o que constitui a maior destruição em mais de duas décadas. De 

acordo com o relatório, grandes proprietários de terras foram apontados como 

responsáveis por atear fogo ilegalmente à vegetação, com o objetivo de “limpar 

terrenos” para criação de gado. 

Tais eventos, além de prejudicarem sobremaneira a integridade dos 

ecossistemas, em amplitude local e global, impactam diretamente a saúde pública, 

vez que as queimadas na Amazônia expôs milhões de pessoas a níveis nocivos de 

poluição do ar, resultando, só no ano de 2019, em cerca de 2.195 (duas mil, cento 

e noventa e cinco) internações hospitalares60. 

Esse panorama de devastação ecológica se desenvolve e propaga em plena 

vigência da Constituição Federal de 1988, de todo um arcabouço legislativo de 

proteção ao meio ambiente e dos inúmeros acordos internacionais em prol do 

desenvolvimento sustentável dos quais o Brasil é signatário, muitos deles citados 

ao logo do presente trabalho. Tal cenário denuncia o quanto a realidade fática do 

país se distancia da tutela ambiental presente no ordenamento jurídico 

constitucional brasileiro.  

Nesse contexto, o “Relatório Estado de Direito Ambiental” da UNEP61, que 

avalia o desempenho das políticas ambientais nos Estados que reconheceram em 

suas constituições o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, afirma haver 

                                                     
58 INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. PRODES – Monitoramento do Desmatamento 
da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Disponível em: 
<https://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 14 jan. 2021. 
59 HRW. Human Rigths Watch. World Report 2021. Disponível em: <https://www.hrw.org/world-
report/2021/country-chapters/brazil#09fe17>. Acesso em: 14 jan. 2021. 
60 Ibid. 
61 UNEP. UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Environmental Rule of Law: First Global 
Report. United Nations Environment Programme, Nairobi. 2019. Disponível em: 
<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental_rule_of_law.pdf
?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 14 jun. 2021. 
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lacuna considerável entre a afirmação das leis ambientais e sua aplicação e 

aponta a fiscalização fraca como elemento central na falha de implementação 

desses regulamentos. O documento destaca, assim, que a aplicação e 

cumprimento das leis e dos regulamentos em matéria de meio ambiente não 

lograram atingir o nível necessário ao enfrentamento dos problemas ambientais e 

dos desafios cuja superação se mostra necessária ao alcance dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

Conforme Padilha e Pompeu 62 , os avanços normativos relacionados à 

sustentabilidade ambiental, impulsionados pela constitucionalização da tutela ao 

meio ambiente, não lograram êxito em alterar o modelo econômico agressivo e 

degradador. Isso porque os retrocessos legislativos e a não progressividade de 

políticas ambientais descortinam a desconformidade entre a realidade e os 

compromissos assumidos, nacional e internacionalmente, com o desenvolvimento 

sustentável. As autoras então concluem: 

 

O compromisso constitucional com a sustentabilidade socioambiental, 

instituído na Constituição Federal de 1988, eleva os parâmetros dos deveres 

estatais e exige o recrudescimento de estratégias para concretização do 

Estado de Direito Ambiental, que reclama o fortalecimento das instituições e 

dos mecanismos de participação dos vários atores sociais na governança 

ambiental, o acesso à informação, a implementação de políticas públicas 

ambientais e a vontade política para cumprir e fazer cumprir a legislação 

ambiental. 

 

É preciso, portanto, desenvolver estratégias institucionais e instrumentos 

jurídicos efetivamente capazes de realizar a proteção e, quando necessária, a 

recuperação dos processos ecológicos essenciais à manutenção do equilíbrio 

propício à saúde e à vida, nos moldes constitucionalmente proclamados. Na 

perseguição desse intento, considera-se salutar o fortalecimento e ampliação do 

                                                     
62  PADILHA, Norma Sueli; POMPEU, Gina Vidal Marcílio. Retrocessos nas políticas ambientais 
brasileiras e as metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável: estratégias e indicadores 
para implementação do estado de direito ambiental. Revista de Direito Ambiental – RDA, RT-Online, 
v. 96, out./dez. 2019, p. 15-16. 



 

 

 
 

Luciana Barreira | 193 

 

alcance do princípio da integridade ecológica, o qual pressupõe o reconhecimento 

de valor intrínseco aos ecossistemas terrestres, de modo a agregar ao catálogo 

jurídico uma visão sistêmica da vida, consoante será explicitado na subseção 

seguinte. 

 

3.3 Direito da Natureza à integridade ecológica como pressuposto do direito 

humano ao meio ambiente equilibrado: (r)evolução jurídica à luz do dever de 

progressividade da proteção ambiental 

 

De acordo com Ito63, a legislação voltada à proteção ambiental atualmente 

vigente não logrou atingir seu escopo em razão de possuir matriz antropocêntrica 

e mecanicista, em que há uma abordagem utilitarista da natureza, própria da já 

ultrapassada era moderna, pois é entendida como propriedade ou objeto e tem seu 

valor aferido a partir do proveito para o homem e não por ser um fim em si mesmo. 

Nesse viés, por ser destituída de dignidade, não lhe é legalmente reconhecido valor 

intrínseco, mas apenas importância proporcional à sua capacidade de servir ao 

homem.  

Para a autora64 , a proteção legal radicada na ideia do desenvolvimento 

sustentável, cujos pilares remontam à década de 1970, sustenta-se numa 

racionalidade econômica focada em conservar recursos naturais a fim de 

possibilitar a continuidade da exploração do meio ambiente para garantia de um 

crescimento econômico infinito. Por essa razão, ao proteger o meio ambiente na 

medida de sua serventia ao homem, o sistema de leis vigente não se mostra capaz 

de impedir que as ambições humanas e demandas econômicas se sobreponham 

à necessidade de proteção da natureza, tratada exclusivamente como objeto de 

direito.  

De fato, como constatam Capra e Mattei65, apesar do pensamento sistêmico 

                                                     
63 ITO, Mumta. Nature’s Rights; Why the European Union Needs a Paradigm Shift in Law to Achieve 
Its 2050 Vision. In: Cameron La Follette and Chris Maser, eds. Sustainability and the Rights of 
Nature in Practice. New York: Taylor and Francis, p. 311-330. 
64 Ibid. 
65 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a 
natureza e a comunidade. Trad. Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2018, p. 39. 
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figurar na vanguarda da ciência, as disciplinas do Direito e da Economia continuam 

a fortalecer uma visão de curto prazo e mecanicista, com enfoque no proprietário 

individual atomizado e abstrato que pode exercer sua posse da Terra por meio da 

extração de valor dos bens e recursos comuns, em detrimento dos demais seres. 

Para enfrentamento da problemática, Ito66 defende o reconhecimento dos 

Direitos da Natureza, mediante a adoção de um paradigma legal ecocêntrico, apto 

a devolver centralidade à vida, numa abordagem sistêmica, holística, dinâmica e 

multidimensional, compatível com o conhecimento científico acerca da 

interconexão e complexidade inerente ao ecossistema terrestre. Propõe, como 

primeiro passo nessa jornada, a substituição do atual modelo de sustentabilidade, 

ancorado no tripé “pessoas, economia e meio ambiente”, por um modelo em que a 

economia seja entendida como eixo dependente dos sistemas sociais humanos e, 

estes, por sua vez, como partes integrantes da natureza. 

As proposições da autora dialogam com as ideias de Capra e Mattei 67 , 

porquanto estes autores sustentam a adoção de um ordenamento “ecojurídico”, 

ou seja, compatível com os princípios da ecologia, ao buscar uma qualidade de 

vida econômica que vise ao fomento e à preservação da natureza, mediante 

enfoque em padrões de relações complexos e generativos, a partir de um esforço 

coletivo. 

Nesse percurso de transição do paradigma jurídico antropocêntrico para o 

ecocêntrico, o princípio da integridade ecológica surge como elemento chave 

capaz de abrir caminhos ao reconhecimento do valor intrínseco e, por conseguinte, 

aos direitos da Natureza. É que, como bem anotam Sarlet e Fensterseifer, tal 

preceito “[...] traduz a ideia de ‘sistema’ que está na base da compreensão do 

equilíbrio ecológico e da Natureza como um todo” 68. 

A relação entre a integridade ecológica e os Direitos da Natureza é 

evidenciada no princípio 2 da Declaração Mundial da IUCN sobre o Estado de 

Direito Ambiental, cuja redação assim preceitua: “Principio 2. Direito à Natureza e 

Direitos da Natureza: cada ser vivo, humano ou não humano, tem direito à 

                                                     
66 ITO, op. cit. 
67 CAPRA; MATTEI, op. cit., p. 41-44. 
68  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 76. 
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conservação, proteção e restauração à saúde e integridade dos ecossistemas. A 

natureza tem direito intrínseco de existir, prosperar e evoluir” 69. 

Tal conexão também pode ser percebida no Projeto de Pacto Internacional 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento para implementação da sustentabilidade 

que, em seu artigo 2, propõe respeito por todas as formas de vida, ao dispor que a 

natureza como um todo deve ser protegida, bem como que “a integridade dos 

sistemas ecológicos da Terra deve ser mantida e, quando necessário, 

restaurada”70. 

Para o mesmo horizonte aponta a interpretação sistemática da Carta da 

Terra, pois esta declara, em seu preâmbulo, o respeito pela natureza e a 

responsabilidade dos povos da Terra para com a grande comunidade da vida (todo 

o mundo dos seres vivos). No princípio 1, o documento contempla o respeito à 

Terra e à vida em toda a sua diversidade, de forma a reconhecer a interligação 

entre todos os seres, além de registrar “que cada forma de vida tem valor, 

independentemente de sua utilidade para os seres humanos” 71.  

Em seguida, no título “II – Integridade Ecológica”, a Carta intenta, no 

princípio 5, “[...] proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da 

terra, com especial atenção à diversidade biológica e aos processos naturais que 

sustentam a vida”. Por sua vez, o princípio 15 pugna pelo tratamento “[...] de todos 

os seres vivos com respeito e consideração”, devendo-se “impedir crueldades aos 

animais mantidos em sociedades humanas e protegê-los de sofrimentos”, assim 

como “proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que 

causem sofrimento extremo, prolongado ou evitável” 72. 

                                                     
69  IUCN. International Union for Conservation of Nature. IUCN World Declaration on the 
Environmental Rule of Law. 2016. Disponível em: <https://www.iucn.org/commissions/world-
commission-environmental-law/wcel-resources/wcel-important-documentation/environmental-
rule-law>. Acesso em: 15 jan. 2021. Tradução nossa. 
70  IUCN. International Union for Conservation of Nature. Draft International Covenant on 
Environment and Development, Environmental Policy and Law Paper nº 31, Rev 3 (2010), Article 2. 
Disponível em: <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/EPLP-031-rev3.pdf>. Acesso 
em: 15 jan. 2020. 
71  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Carta da Terra. 2000. Disponível em: 
<https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/carta-da-terra.html>. 
Acesso em: 15 set. 2021. 
72 Ibid. 
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Note-se que o princípio da integridade ecológica remete à restauração dos 

ecossistemas e não somente à “reparação” dos danos ambientais, a qual pode 

limitar-se a instrumentos de compensação ou indenização desses prejuízos aos 

humanos.73. Não se nega, por óbvio, a importância das medidas de satisfação dos 

interesses das pessoas atingidas por tais impactos, entretanto a garantia da 

integridade e da conservação da Natureza demanda restauração, a qual implica o 

retorno ao estado inicial silvestre ou natural. Reparação e restauração são, assim, 

complementares: enquanto aquela afeta a esfera dos direitos e garantias das 

pessoas, esta deve ter por foco as espécies da fauna e da flora e os ecossistemas 

74.  

O princípio da integridade ecológica está, portanto, imbricado com os 

denominados Direitos da Natureza e com o paradigma jurídico ecocêntrico, haja 

vista estabelecer uma abordagem jurídica holística e sistêmica, hábil a abandonar 

a ultrapassada concepção reducionista dos fenômenos ecológicos. Nesse 

diapasão, conforme Sarlet75, para além da proteção dos indivíduos e entes naturais 

em si (por exemplo, animais vítimas de maus tratos, indivíduos de espécies da 

fauna e da flora ameaçados de extinção, etc), o princípio em comento objetiva 

fixar parâmetro normativo para a proteção jurídica dos habitats e ecossistemas 

(florestas, rios, biomas, etc), dos quais não prescindem a vida e o bem-estar dos 

indivíduos (espécies da fauna e da flora em geral), inclusive dos seres humanos. 

Desta feita, depreende-se que tal princípio, ao afastar os padrões 

normativos dos valores antropocêntricos, aproxima-os do paradigma ecocêntrico 

e não da ética biocêntrica. Embora ambos antagonizem o antropocentrismo 

arraigado nos valores da modernidade ocidental, os conceitos não se confundem. 

Com efeito, segundo Lourenço 76 , no biocentrismo, todos os organismos vivos 

(animais, vegetais e até micro-organismos) possuem valor intrínseco; são fins em 

si mesmos. O critério de valoração é individualista, pois reside na essência 

                                                     
73 GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Trad. Igor 
Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019, p. 177. 
74 Ibid., p. 178-180. 
75  SARLET, Ingo Wolfgang. A integridade ecológica como princípio ou norma fundamental 
(Grundnorm) do Direito Ambiental no Antropoceno. Genjurídico, 2020. Disponível em: 
<genjuridico.com.br>. Acesso em: 15 jan. 2021. 
76 LOURENÇO, Daniel Braga. Qual o valor da natureza? São Paulo: Elefante, 2019, p. 77. 
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biológica, de modo que todos esses seres possuiriam um interesse fundamental 

em realizar suas potencialidades biológicas. Em contrapartida, 

 

O ecocentrismo recusa a lógica extensionista baseada no individualismo 

moral, advogando a tese de que tanto as visões homocentradas quanto as 

provenientes do biocentrismo seriam insuficientes para explicar a relação 

homem-mundo natural. O pano de fundo das teorias ecocêntricas é o holismo, 

que torna alvo da atenção moral não os indivíduos, mas os entes naturais 

coletivos, tais como ecossistemas, processos, espécies, sistemas naturais e a 

própria Terra ou o Universo como um todo. 

O pensamento ecológico, baseando-se no princípio de interdependência entre 

os organismos vivos e o próprio ambiente, lastreia a ideia de valor instrumental 

do indivíduo frente à necessidade de preservação e de estabilidade desses 

sistemas coletivos77. 

 

De acordo com o citado autor 78 , os Direitos da Natureza, ou seja, a 

possibilidade de ser a natureza titular de direitos está muito mais próxima de uma 

posição ecocentrada (holista), do que de uma ética biocêntrica 79 . Verifica-se, 

dessa maneira, que o princípio da integridade ecológica e os Direitos da Natureza 

compartilham a mesma matriz filosófica: a ecocêntrica. A consciência acerca da 

vulnerabilidade da natureza ante a intervenção técnica do homem impulsionou a 

inclusão da biosfera no rol de responsabilidades humanas, o que levou Jonas80 a 

questionar a validade das limitações antropocêntricas da ética clássica. Para ele: 

 

Ao menos deixou de ser absurdo indagar se a condição da natureza extra-

humana, a biosfera no todo e em suas partes, hoje subjugadas ao nosso poder, 

exatamente por isso não se tornaram um bem a nós confiados, capaz de nos 

impor algo como uma exigência moral – não somente por nossa própria 

                                                     
77 Ibid., p. 165. 
78 Ibid., p. 390. 
79 Em sentido contrário, associando os Direitos da Natureza à ética biocêntrica: ACOSTA, Alberto. 
O bem viver. Trad. Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2016 e GUDYNAS, 
Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Trad. Igor Ojeda. São Paulo: 
Elefante, 2019. 
80 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 
Trad. Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2006, p. 39. 
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causa, mas também em causa própria e por seu próprio direito. Se assim for, 

isso requereria alterações substanciais nos fundamentos da ética. Isso 

significaria procurar não só o bem humano, mas também o bem das coisas 

extra-humanas, isto é, ampliar o reconhecimento o de “fins em si” para além 

da esfera do humano e incluir o cuidado com estes no conceito de bem 

humano81. 

 

O avanço da degradação ambiental, em escala global, levou o planeta a 

entrar numa nova época geológica (o Antropoceno), ao passo que, na seara 

nacional, os retrocessos e a má gestão ambiental vêm causando nítidos prejuízos 

ecológicos. Para ilustrar, basta citar o aumento do desmatamento e das 

queimadas na Amazônia, nos dois últimos anos, e no Pantanal, em 2020, o que 

impactou negativamente dois biomas constitucionalmente considerados 

patrimônio nacional (art. 225, §4°82, CF/88). A Constituição, embora contenha, na 

maior parte de seu texto, a marca da ética antropocêntrica (numa versão ecológica 

ou “alargada” 83), apresenta abertura à interpretação ecocêntrica, a qual viabiliza a 

mutação jurídica que se faz necessária aos atuais reclamos do Estado brasileiro.  

Consoante Sarlet e Fensterseifer84, o Direito Ambiental e mesmo o Direito 

Constitucional Ambiental, na sua versão antropocêntrica (ainda que com feição 

ecológica), não foi capaz de impedir a destruição de ecossistemas e extinção de 

espécies, mediante, por exemplo, o lançamento de lama tóxica, pela empresa 

multinacional de mineração Vale, no Rio Doce, em Mariana (MG), no ano de 2015, 

tampouco no Rio Paraopeba, em Brumadinho (MG), no ano de 2019. Diante desse 

“fracasso” que se verifica, tanto em âmbito internacional, quanto doméstico, os 

autores sustentam a superação do paradigma antropocêntrico, ao propor 

respostas jurídicas urgentes e proporcionais à magnitude das consequências da 

intervenção do ser humano no Planeta Terra, a par de alavancar “[...] o status 

                                                     
81 Ibid., p. 41. 
82 Art. 225. Omissis.[...] § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 
ao uso dos recursos naturais. [...] (Grifo nosso). 
83  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 70. 
84 Ibid., p. 138-143. 
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jurídico da Natureza como forma de (re)equilibrar a relação de forças entre 

Sociedade e Natureza [...]”. 

A sociedade brasileira, devidamente representada na constituinte de 1988, 

normatizou claros valores ecológicos no bojo da Constituição Cidadã, ao incutir, 

em seu artigo 225, sementes férteis ao florescimento ético ecocêntrico. É o caso 

do §1º, incisos I e VII, em que, ao se determinar a preservação e restauração dos 

processos ecológicos essenciais e dos ecossistemas, bem como a proteção da 

fauna e da flora e de sua função ecológica, consagra-se o princípio da integridade 

ecológica. Esse princípio, por sua vez, consoante demonstrado alhures, alberga 

nítida carga ecocentrista, pois reconhece valor intrínseco aos ecossistemas e às 

formas de vida não humanas, tutelando-as, inclusive, contra a ação antrópica 

degradadora.  

 Conforme Lourenço85, “[...] o vocábulo biosfera foi cunhado para designar o 

local físico onde a vida realiza seus processos essenciais”. A partir dessa 

concepção, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, nos moldes 

preconizados no artigo 225 da CF/88, significa proteger a biosfera e resguardar, 

por conseguinte, as condições naturais saudáveis aos seres humanos e não 

humanos.  

Nesse sentido, Sarlet e Fensterseifer86 identificam, na tutela dirigida aos 

processos ecológicos essenciais, “[...] a dimensão de sistema ou ecossistema 

ambiental, contemplando a proteção da integridade ecológica e da Natureza como 

um todo”. Os aludidos doutrinadores apreendem o descolamento constitucional 

em relação ao antropocentrismo também da preocupação com o bem-estar dos 

animais não humanos, ao se vedar as práticas cruéis, em claro rechaço à visão 

meramente instrumental da vida animal. 

Relevante observar que o art. 225 elenca o princípio da integridade 

ecológica (§1º, I e VII) como instrumento de realização do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse princípio, por apresentar-se 

carregado dos valores ecocêntricos, confere à Constituição a abertura e 

                                                     
85 LOURENÇO, Daniel Braga. Qual o valor da natureza? São Paulo: Elefante, 2019, p. 381. 
86 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 168-169. 
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receptividade necessárias ao reconhecimento dos Direitos da Natureza, a par de 

conceder-lhe aptidão ao acolhimento das inovações hermenêuticas, legislativas e 

jurisprudenciais delineadoras da Natureza como sujeito de direitos.  

O reconhecimento dos Direitos da Natureza, por ser consectário do princípio 

da integridade ecológica, desvela-se como nova e importante ferramenta jurídica 

no desafio de concretização do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o qual, na perspectiva aqui defendida, passa a ter como titular, além 

das presentes e futuras gerações humanas, também as não humanas. Essa 

ampliação dos sujeitos da garantia constitucional de nenhum modo reduz a 

proteção aos direitos humanos, haja vista que, ao densificar a exigência de 

cumprimento da função socioambiental (ou ecossocial) da propriedade ou da 

posse, não esvazia a essência dos direitos a ela associados, além de concorrer 

para a promoção dos direitos fundamentais à vida e à saúde das pessoas. Nessa 

direção, Gudynas pontua: 

 

É importante alertar que esse passo rumo aos direitos da Natureza não nega 

nem altera os conteúdos relacionados aos direitos dos cidadãos a um meio 

ambiente saudável, conhecidos, em geral, como direitos humanos de terceira 

geração [...] As duas abordagens de direitos sobre o meio ambiente são 

válidas, e é positivo que sejam mantidas e se articulem entre si87. 

 

No rol dos fundamentos jurídicos condutores da admissão dos Direitos da 

Natureza, ao lado do princípio da integridade ecológica, figura o dever de 

progressividade dos instrumentos de proteção ambiental, cujo cumprimento é 

obrigatório no Brasil, por força de determinação expressa contida no artigo 3º do 

Acordo de Escazu 88 . Esses preceitos podem ser lidos de forma integrada no 

princípio 13 da Declaração Mundial da IUCN pelo Estado de Direito Ambiental89, 

                                                     
87 GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Trad. Igor 
Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019, p. 52. 
88  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Acordo Regional sobre Acesso à Informação, 
Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe. 
Ecazú, 4 mar. 2018. Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/acordodeescazu>. Acesso em: 
17 jan. 2019. 
89  IUCN. International Union for Conservation of Nature. IUCN World Declaration on the 
Environmental Rule of Law. 2016. Disponível em: 
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cujos termos recomendam a revisão e o aprimoramento regular e progressivo das 

leis e políticas, com o desiderato de proteger, conservar, restaurar e melhorar o 

meio ambiente, com esteio nos mais recentes conhecimentos científicos. 

O princípio da progressividade vincula o Estado em todas as suas esferas 

institucionais, aí incluídos os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Há “[...] 

pelo prisma constitucional, verdadeira imposição normativa no sentido de que, a 

partir de conjunção de esforços dos diferentes atores estatais, estabeleça-se o 

aprimoramento e melhoria progressiva da proteção jurídica do ambiente [...]” 90. 

Assim, se a assunção de direitos pela Natureza desponta como mecanismo de 

aperfeiçoamento da proteção ao meio ambiente, cabe ao ordenamento jurídico 

pátrio atualizar seus paradigmas a fim de incorporá-lo. 

Não se olvida que a categorização do meio ambiente como “bem de uso 

comum do povo”, no caput do artigo 225, da CF/88, pode ser apontada como 

obstáculo ao tratamento da Natureza como sujeito de direitos em sede judicial ou 

de legislação infraconstitucional. No Código Civil de 200291 , a abordagem dos 

elementos ambientais como “coisas” ou “recursos naturais” é ainda mais 

ostensiva. Por esse motivo, Pelizzon e Santiago 92  entendem necessária a 

introdução de emenda à Constituição para que se possa conceder subjetividade à 

Natureza no ordenamento jurídico brasileiro de forma estável. 

Muito embora não deixe de se considerar salutar uma eventual emenda 

constitucional destinada a clarificar esse horizonte, não se considera tal medida 

imprescindível no contexto jurídico nacional. Isso porque o resultado da pesquisa 

aqui empreendida, à luz da sumula nº 613/STJ, conduziu à compreensão acerca 

da titularização de direitos pela Natureza como caminho de efetivação do direito 

                                                     
<https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/world_declaration_on_the_environme
ntal_rule_of_law_final_2017-3-17.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2021. 
90 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O direito constitucional-ambiental brasileiro e 
a governança judicial ecológica: estudo à luz da jurisprudência do superior tribunal de justiça e do 
supremo tribunal federal. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional, v. 11, n. 20, jan./jul., p. 42-110, 2019, p. 62. 
91 BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 28 jan. 
2021. 
92 PELIZZON, Alexandre; SANTIAGO, Mariana Ribeiro. The ‘harmony with nature’ paradigm in Brazil. 
Revista Argumentum – RA, v.21, n. 1, jan./abr., p. 465-487, 2020, p. 482. 
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constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, decorrente do 

princípio da integridade ecológica, previsto implicitamente no art. 225, §1º, I e VII.  

Decerto que, caso se pretendesse cogitar de um direito constitucional da 

Natureza desatrelado dos direitos humanos, de modo a se levar à risca os 

conceitos da ecologia profunda, a fim de defender juridicamente a continuidade da 

marcha evolutiva das plantas e animais imersos em seus contextos ecológicos, 

mesmo em um mundo sem pessoas93, afigurar-se-ia realmente necessária uma 

emenda constitucional ou mesmo uma nova constituinte, vez que não se 

vislumbra como a Constituição Cidadã vigente poderia acolher tamanho desprezo 

às presentes e futuras gerações humanas. 

Intenta-se, a partir de tais balizas, lançar luzes sobre essa possibilidade de 

reconhecimento dos Direitos da Natureza como alternativa no contexto do desafio 

de concretização do direito-dever fundamental de proteção ecológica, até porque, 

como asseverou Jonas94, são justamente as consequências da subjugação do 

meio ambiente ao poder humano, na qualidade de bem ou objeto, que deflagram a 

exigência moral de modificar o seu status jurídico.  

A essa justificação ética agrega-se, por outra senda, a necessidade 

premente de uma (r)evolução jurídica capaz de evitar a iminente transposição dos 

limites planetários a ponto desencadear a extinção de um número desconhecido 

de espécies, dentre elas a humana. Compreende-se, então, na linha da doutrina de 

Capra e Mattei, haver urgência na introdução de mudanças no Direito, de modo 

que: 

As leis humanas, como as leis naturais, precisam ser entendidas como 

manifestações de uma ordem relacional em que o indivíduo não está sozinho, 

mas em conexão com outros habitantes vivos do planeta, com os quais 

compartilha poder, e que têm direito à igualdade de acesso aos commons 

globais. Esses habitantes não são apenas outros seres humanos, mas 

também outros animais, plantas e, em termos gerais, todos os ecossistemas 

                                                     
93 GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Trad. Igor 
Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019, p. 49. 
94 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 
Trad. Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2006, p. 39. 
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da Terra. [...] Para serem sustentáveis, as leis humanas devem servir à rede da 

vida, em vez de explorá-la e saqueá-la. [...]95 

 

Seguindo nessa trilha e sob o protagonismo do Novo Constitucionalismo 

Latino Americano (conforme será adiante tratado), os direitos da Natureza e dos 

elementos naturais (animais, plantas, rios, etc.), como entes dotados de valor 

intrínseco (ou seja, dignidade), dissociado de qualquer dependência instrumental 

ou utilitária ao ser humano, têm encontrado cada vez mais espaço em sede de 

direito comparado e internacional96.  

Influenciada por tais ideias, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), na Opinião Consultiva nº 23/201797 , versou sobre a proteção do meio 

ambiente sadio como direito autônomo, ao afirmar a tutela de seus componentes, 

tais como bosques, rios, mares e outros, como interesses jurídicos em si mesmos. 

O documento ressaltou que isso significa proteger a natureza e o meio ambiente 

não apenas em virtude de sua utilidade para o ser humano ou pelos efeitos que 

sua degradação poderia causar aos outros direitos das pessoas, como a saúde a 

vida ou a integridade física, mas por sua importância para os demais organismos 

vivos com quem compartilham o planeta, também merecedores de proteção em si 

mesmos. E, por fim, a Corte advertiu acerca da tendência de reconhecimento de 

personalidade jurídica à Natureza, não apenas em sentenças judiciais, como 

também por sua inclusão em ordenamentos constitucionais.  

Com efeito, Pelizzon e Santiago98 assinalam o reconhecimento de direitos à 

Natureza ou a algum de seus elementos, em âmbito constitucional, legal ou 

jurisprudencial, em diversos países, a exemplo de Equador, Bolívia, Colômbia, 

Estados Unidos, Nova Zelândia, Índia, México, Austrália, Uganda e Bangladesh. O 

denominador comum de todos esses casos, conforme identificam os autores, 

                                                     
95 CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em sintonia com a 
natureza e a comunidade. Trad. Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2018, p. 62-63. 
96 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 143. 
97 CIDH. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Opinião Consultiva nº 23/2017 sobre 
Meio ambiente e Direitos Humanos, pp. 28-29. Disponível em: 
<www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2020. 
98 PELIZZON, Alexandre; SANTIAGO, Mariana Ribeiro. The ‘harmony with nature’ paradigm in Brazil. 
Revista Argumentum – RA, v.21, n. 1, jan/abr, p. 465-487, 2020, p. 474-475. 
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consiste na adoção de uma perspectiva ecocêntrica como medida não apenas 

preferível, mas efetivamente indispensável para prevenir uma catástrofe ambiental 

capaz de ameaçar a sobrevivência humana. 

Em dezembro de 2019, o Comitê Econômico e Social Europeu publicou 

estudo intitulado “Rumo a uma Carta da UE dos Direitos Fundamentais da 

Natureza” 99. O documento apresenta um quadro para o reconhecimento legal dos 

Direitos da Natureza no âmbito da União Europeia como pré-requisito para uma 

relação diferente e aperfeiçoada entre o ser humano e a Natureza. Em seu bojo, 

são examinados o papel dessa abordagem no que diz respeito aos objetivos de 

proteção ambiental e as razões pelas quais a atual legislação da UE não vem 

fornecendo o nível necessário de proteção ao meio ambiente. É contemplada, 

ainda, uma avaliação sobre como os Direitos da Natureza podem ajudar a superar 

as falhas do Direito Ambiental.  

Apesar da repercussão global alcançada pelo tema nos últimos anos, o 

pioneirismo na consagração da Natureza como sujeito de direitos deve ser 

atribuído aos Estados Andinos 100 . Esse feito ocupa lugar de destaque no 

movimento denominado Novo Constitucionalismo Latino Americano, construído 

sobre os pilares de uma concepção decolonial e emancipadora das culturas e 

cosmovisões dos povos tradicionais, como se verá na subseção de encerramento 

deste trabalho. 

 

3.4 Direitos da Natureza no Brasil: aportes para uma construção jurídica decolonial 

a partir da perspectiva do Novo Constitucionalismo Latino Americano 

 

Ao discorrer sobre a Refundação do Estado na América Latina, Santos101 

esclarece tratar-se de um constitucionalismo transformador, bastante diferente 

                                                     
99 EESC. European Economic and Social Committee. Towards an EU Charter of the Fundamental 
Rights of Nature Study. Disponível em: <http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-
other-work/publications/towards-eu-charter-fundamental-rights-nature>. Acesso em: 17 jan. 
2020. 
100 PELIZZON; SANTIAGO, op. cit., p. 473. 
101 SANTOS, Boaventura de Sousa. Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde 
una epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Programa 
Democracia y Transformación Global, 2010, p. 71-72. 
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do constitucionalismo moderno, que foi manejado pelas elites políticas para 

conceber Estados e nações caracterizados por ser: “[...] espaço geopolítico 

homogêneo, onde diferenças étnicas, culturais, religiosas ou regionais não 

contam; organizado por um conjunto integrado de instituições centrais cobrindo 

todo o território; regulado por um único sistema de leis; com uma força coercitiva 

que garante a soberania interna e externa”.  

Segundo o referido autor, a vontade constituinte das classes populares de 

países latinos como Bolívia e Equador, nas últimas décadas, têm se manifestado 

por meio de uma vasta mobilização social dirigida à construção de um 

constitucionalismo “de baixo para cima”, liderada pelos excluídos e seus aliados, 

com o objetivo de ampliar o campo político para além do horizonte liberal. Tais 

movimentos se pautam em ideais como os da plurinacionalidade, do pluralismo 

jurídico, da democracia intercultural e da emancipação de novas subjetividades 

individuais e coletivas (indivíduos, comunidades, nações, povos, nacionalidades). 

Trata-se de um projeto ainda em estágio experimental dirigido à implementação 

de políticas anticapitalistas e anticoloniais e que precisa atravessar uma longa 

transição marcada por conflitos étnicos, regionais, classistas e culturais102.  

Lima e Rodrigues103 identificam que os movimentos sociais sul-americanos 

ocorridos a partir do final dos anos 90, marcados pela força das reivindicações das 

populações indígenas e pela defesa dos movimentos de camponeses sobre o meio 

ambiente vêm desencadeando reflexões consistentes, normatização diferenciada 

e arranjos institucionais inovadores, na forma de novas constituições, de maneira 

a ensejar mudança teórica apta a caracterizar o novo constitucionalismo sul-

americano, estranho às percepções habituadas ao “eurocentrismo”. Como 

exemplo dos novos parâmetros inseridos no direito constitucional por tal marco 

teórico, os autores citam a adoção de cinco (e não apenas três) poderes do Estado, 

bem como o reconhecimento de idiomas indígenas também como oficiais, ao lado 

do castelhano, na Constituição da Venezuela, de dezembro de 1999.  

                                                     
102 Ibid., p. 111. 
103 LIMA, Martonio Mont’alverne Barreto; RODRIGUES, F. Luciano Lima. Constitucionalismo latino-
americano: uma abordagem possível da mudança teórica. Revista Brasileira de Estudos 
Constitucionais, v. 26, 2013, p. 6-8.  
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Esse “outro constitucionalismo” se desenvolve, de um lado, pela 

reestruturação do exercício do poder a partir de permanentes processos populares 

de decisão para tomada de decisões de impacto econômico, político ou social, o 

que lhe confere robustez democrática; e, de outro, por uma nova relação com o 

meio ambiente, dada a insatisfação com o modelo capitalista de produção, 

antagônico às matrizes culturais e históricas dos povos tradicionais andinos104. 

Em acréscimo, vale consignar a avaliação de Leff: 

 

[...] A emancipação dos povos indígenas aparece como um dos fatos políticos 

mais relevantes do fim do século. Eles foram conquistando espaços políticos 

para legitimar seus direitos a seus territórios étnicos; suas línguas e 

costumes; sua dignidade, sua autonomia e seus direitos de cidadania. Está se 

forjando uma nova consciência dos povos indígenas sobre seus direitos de 

autogerir  os  recursos  naturais  e o entorno ecológico onde se desenvolveram  

suas culturas105. 

 

Nesse contexto se inserem as Constituições do Equador de 2008 e da 

Bolívia de 2009, as quais, consoante Soldati, Souza e Pasold106 , resultaram de 

processos constituintes deflagrados por reivindicações sociais e, por contar com 

efetiva participação popular, traduzem a fiel vontade do povo e os valores 

imanentes à democracia participativa (e não apenas representativa). De acordo 

com os autores, as aludidas constituições têm por ideologia “[...] o respeito e 

equilíbrio da Sociedade com a Vida e com a Natureza”; apresentam, pois, feição 

ecocêntrica, que descarta a visão dominante e redutora segundo a qual o homem 

é o único sujeito de direitos. 

Sob tal prisma, o constitucionalismo andino insurgente emancipa a 

concepção de mundo dos povos indígenas, ao adotar como princípios o 

                                                     
104 Ibid., p. 10-11. 
105  LEFF. Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Trad. 
Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 22. 
106  SOLDATI, Manoelle Brasil; SOUZA, Maria Cláudia Antunes de; PASOLD, Cesar Luiz. Novo 
constitucionalismo latino-americano: exemplo de acesso à água potável. In: SOUZA, Maria Cláudia 
Antunes de; POMPEU, Gina Vidal Marcilio; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. Gestão das águas: 
dignidade humana e sustentabilidade por meio do fortalecimento das cadeias de valor. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 37-43. 
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reconhecimento dos Direitos da Natureza (Pachamama) e a cultura do Bem 

Viver 107 . As Constituições da Bolívia e do Equador arquitetam Estados 

Plurinacionais, os quais congregam diversas culturas, concedendo igual respeito 

a todas, em substituição ao modelo eurocêntrico, que adota apenas uma cultura e 

promove um processo de aculturação e homogeneização ocidental108. 

Mamani109 explica que, desde 1492, no continente Abya Yala (hoje América), 

e, desde 1532, na região andina, iniciou-se um processo de colonização marcado 

pelo genocídio e etnocídio dos povos tradicionais, que teve continuidade na 

república através da exclusão, segregação e racismo extremo. Assim, na avaliação 

de Leff110, o ano de 1992 marcou os quinhentos anos da conquista dos povos da 

América Latina, da colonização cultural e da apropriação capitalista se seus 

territórios. Este último autor acentua haver uma dívida gerada pela 

superexploração ecológica dos países no Sul, a qual, ao esvaziar seus potenciais 

produtivos e deteriorar seus recursos ambientais, alimentou o desenvolvimesnto 

industrial dos Estados do Norte111. 

Como fruto da reivindicação indígena para fazer frente a essa realidade 

histórica, os Estados latinos refundados se propõem a edificar uma sociedade 

socialmente justa, sem discriminação ou exploração, ancorada na descolonização, 

para consolidar identidades plurinacionais, de forma a respeitar e preservar a vida, 

numa relação permanente de harmonia e equilíbrio com a Mãe Terra112.  

Para as nações Aymara e Quechua, tudo vem de duas fontes: Pachakama 

ou Pachatata (cosmos pai, energia ou força cósmica) e Pachamama (Mãe Terra, 

energia ou força telúrica), responsáveis por gerar todas as formas de existência. 

Essa cosmovisão conforma a ideia do “viver bem” (suma qamaña) ou “bem viver” 

(sumak kawsay), ligada à plenitude e harmonia com a natureza. Conforme 

Mamani113, os povos indígenas estão contribuindo para o processo de mudança 

                                                     
107 Ibid., p. 43. 
108  MAMANI, Fernando Huanacuni. Buen Vivir / Vivir Bien: filosofía, políticas, estrategias y 
experiencias regionales andinas. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, 
2010. 
109 Ibid. 
110 LEFF, op. cit., p. 21. 
111 Ibid., p. 35-36. 
112 MAMANI, op. cit., 2010. 
113 Ibid. 
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do continente ao propor um inusitado desenho institucional para novos Estados, 

capaz de agregar diversidade cultural e coexistência harmoniosa entre todos os 

seres. 

Gudynas114 explica que a Pacha Mama (ou Pachamama) corresponde ao 

meio ambiente no qual a pessoa está inserida. A esse conceito não se aplica a 

clássica dualidade europeia na qual se separa sociedade da Natureza em duas 

dimensões apartadas. Na visão de mundo andina, tal distinção inexiste, pois os 

humanos são parte do meio ambiente, o qual engloba também os elementos 

biológicos, físicos e sociais. Existem vínculos de reciprocidade e 

complementariedade entre os humanos, a comunidade ampliada e a Pacha Mama, 

que, por sua vez, “[...] não é uma Natureza intocada e sim um meio ambiente em 

que se cultiva e em que se trabalha, às vezes muito intensamente, e com o qual 

são criadas relações que obrigam a reciprocidade” 115. Não há uma “adoração” à 

Mãe Terra, mas uma relação de inserção (se é “parte” dela).  

As reinvindicações do movimento indígena do continente sul americano 

pela defesa de sua terra, cultura, estruturas políticas, sistemas agrícolas naturais 

e soberania contra as transnacionais têm encontrado apoio e adesão crescentes 

no mundo porque constituem uma resposta diante da crise da vida116. De fato, nos 

termos do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2020 das Nações Unidas117, 

os desafios impostos diante do Antropoceno exigem enfoque em torno da 

percepção de pertencimento da humanidade à natureza. O documento registra que 

as experiências indígenas e de comunidades locais têm realizado, de forma 

acoplada, avanços sociais, bem estar e preservação de ecossistemas, e conclui, 

pois, ser essencial apoiar tais práticas, de maneira a garantir a esses povos 

proteção e espaço para autodeterminação. 

                                                     
114 GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Trad. Igor 
Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019, p. 142. 
115 Ibid., p. 143. 
116 Ibid. 
117 UNDP. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human development report 2020. The 
next frontier: Human development and the Anthropocene, New York. 2020. Disponível em: 
<https://www.hdr.undp.org/en/content/2020-human-development-report-next-frontier-human-
development-and-anthropocene>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
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O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas assinala a 

contribuição em grande escala dos povos indígenas para a preservação da floresta 

Amazônica, a servir de modelo por meio do qual as decisões locais e soluções 

baseadas na natureza podem aliviar as pressões planetárias, mormente no 

tocante à contenção do aquecimento global e à preservação da biodiversidade118. 

De acordo com o prefalado relatório, apesar dos inúmeros exemplos bem 

documentados dos múltiplos benefícios das ações dos povos indígenas, suas 

potencialidades e contribuições são enormemente subestimadas pela maioria das 

sociedades, nas quais permanecem notavelmente desempoderados e submetidos 

à pobreza e à violência119.  

Para Campello, Santiago e Andrade 120 , sem embargo dos inegáveis 

benefícios da globalização para a humanidade, como o aumento da expectativa e 

do padrão de vida no mundo, além da ampliação do acesso ao conhecimento e a 

novas tecnologias, o fenômeno agrava o foco da desigualdade social, devastando 

culturas locais, numa nova roupagem de imperialismo, o que provoca a 

necessidade de fortalecimento e valorização da identidade cultural nacional como 

fator de resistência nesse processo.  

Contra as estratégias de apropriação econômica e simbólica da natureza e 

da cultura, emerge uma ética ambiental que propõe a revalorização da vida do ser 

humano e se expressa nas lutas de resistência das comunidades indígenas e 

camponesas121. Leff elucida se tratar de um processo político de reapropriação 

social da natureza voltado à construção de um paradigma alternativo de 

sustentabilidade, no qual “[...] os recursos ambientais se convertem em potenciais 

capazes de reconstruir o processo econômico dentro de uma nova racionalidade 

                                                     
118 Ibid. 
119 UNDP. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human development report 2020. The 
next frontier: Human development and the Anthropocene, New York. 2020. Disponível em: 
<https://www.hdr.undp.org/en/content/2020-human-development-report-next-frontier-human-
development-and-anthropocene>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
120 CAMPELLO, Lívia Gaigher; SANTIAGO, Mariana Ribeiro; ANDRADE, Sinara Lacerda. A valorização 
da identidade cultural como desafio à concretização do direito ao desenvolvimento. Revista de 
Direito Brasileira. v. 19, n. 8, p. 3-19, jan./abr. 2018, p. 7. 
121  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Trad. 
Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 29. 
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produtiva, propondo um projeto social baseado na produtividade da natureza, nas 

autonomias culturais e na democracia participativa” 122. 

Esse projeto, carregado de proposições anticolonialistas e também 

anticapitalistas123, contraria as pretensões do Consenso de Washington, o qual, 

conforme Chomsky124 “[...] é um conjunto de princípios orientados para o mercado, 

traçados pelo governo dos Estados Unidos e pelas instituições financeiras 

internacionais que ele controla e por eles mesmos implementados de formas 

diversas – geralmente, nas sociedades mais vulneráveis, como rígidos programas 

de ajuste estrutural”. Segundo o autor, o ideal latino-americano de que o maior 

beneficiário do desenvolvimento dos recursos de um país deve ser o seu povo é 

inaceitável para o citado Consenso, de acordo com o qual os maiores beneficiários 

dos recursos de um país devem ser os investidores norte-americanos. 

Noutro giro, Santos125 pondera que, mesmo nos países latinos em que a 

refundação do Estado se encontra em estágio mais avançado, como na Bolívia e 

no Equador, o processo constituinte não terminou, pois as grandes dificuldades 

residirão na interpretação e aplicação das constituições, na materialidade jurídica 

das leis e na consistência política das instituições.  

Na análise de Gudynas126, o governo de Evo Morales, na Bolívia, evoca o 

discurso de proteção da Pachamama para denunciar os países industrializados 

por sua responsabilidade pela emissão de gases de efeito estufa e, embora tenha 

razão em criticar os rumos das negociações sobre mudanças climáticas ou em 

questionar o capitalismo global, age contraditoriamente no âmbito interno do país, 

ao apoiar a exploração de recursos naturais, como na mineração e extração de 

petróleo e gás, a despeito de todos os graves impactos sociais, ambientais e 

violadores dos direitos da Natureza que tais atividades acarretam. 

                                                     
122 Ibid., p. 31. 
123 SANTOS, Boaventura de Sousa. Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde 
una epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Programa 
Democracia y Transformación Global, 2010, p. 71. 
124 CHOMSKY, Noam. O lucro ou as pessoas? Trad. Pedro Jorgensen Jr. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2018, p. 25-26. 
125 SANTOS, op. cit., p. 76. 
126 GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Trad. Igor 
Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019, p. 159. 
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Ciente dos desafios enfrentados pelo constitucionalismo do sul, não se 

pode deixar de admitir que, ao conceber a Natureza como sujeito de direitos em 

suas constituições, de modo a romper com o padrão antropocentrista europeu, 

Bolívia e Equador adotaram postura decolonial, num claro movimento de resgate 

e valorização da cultura holista tradicional de seus povos ancestrais.  

Nesse mesmo rumo segue também a jurisprudência da Colômbia, a partir 

do reconhecimento da personalidade jurídica do Rio Atrato, em 2016127, por sua 

Corte Constitucional; da Amazônia colombiana, em 2018 128  e do Parque Los 

Nevados, em 2020 129, por sua Corte Suprema de Justiça. No caso da compreensão 

da Amazônia como sujeito de direitos, a Corte Suprema Colombiana a concebeu 

como entidade titular da garantia de proteção, conservação, manutenção e 

restauração, pelo Estado e pelas entidades territoriais que a compõem. 

No Brasil, os povos indígenas compartilham a visão de mundo ecocêntrica 

característica dos povos originários da América Latina descrita em linhas 

anteriores, o que pode ser inferido das afirmações do indígena Ailton, pertencente 

à tribo Krenak, originária do vale do rio Doce. Em “O amanhã não está à venda”, ele 

assim se dirige aos leitores não indígenas: 

 

Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a 

humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra, 

passando a pensar que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. 

Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza, O 

cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. 

[...] 

A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos 

desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as 

                                                     
127  COLÔMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-622/16. 2016. Disponível em: <https: 
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
128 COLÔMBIA. Corte Suprema de Justicia. STC4360-2018 (2018-00319-01). 2018. Disponível em: 
<https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-suprema-ordena-proteccion-
inmediata-de-la-amazonia-colombiana/>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
129  COLÔMBIA. Corte Suprema de Justicia. STL10716-2020. 2020. Disponível em: 
<https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/12/01/corte-suprema-fija-plazo-de-un-
ano-a-plan-de-rescate-del-parque-los-nevados/>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
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brisas se moverem, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar, e o que a 

gente faz com ele? [...] 130 

 

Em outra obra, o autor explica a cosmovisão e o sentimento de seu povo em 

relação à depredação ecológica ocorrida na região do rio Doce, em decorrência do 

rompimento da barragem das empresas Samarco Mineração Samarco S/A e Vale 

S/A, em Mariana/MG, no ano de 2015: 

 

Tem uma montanha rochosa na região onde o rio Doce foi atingido pela lama 

da mineração. A Aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio, na direita tem 

uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, Takukrak, e personalidade131. 

[..] 

O rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, 

não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo que alguém possa 

se apropriar; é uma parte da nossa construção como coletivo que habita um 

lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para 

podermos viver e reproduzir nossas formas de organização (com toda essa 

pressão externa). [...] O Watu, esse rio que sustentou a nossa vida às margens 

do rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, numa extensão de 

seiscentos quilômetros, está todo coberto por um material tóxico que desceu 

de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos deixou órfãos e 

acompanhando o rio em coma. Faz um ano e meio que esse crime – que não 

pode ser chamado de acidente – atingiu as nossas vidas de maneira radical, 

nos colocando na real condição de um mundo que acabou132. 

[...] 

Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus 

sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós 

liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e 

extrativista Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, 

a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente 

                                                     
130 KRENAK, Ailton. O amanhã não está à venda. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. Versão 
para eBook. 
131 KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 
17-18. 
132 Ibid., p. 40-42. 
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graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a 

todos133. 

 

Em face dessa expressão cultural, tratar a Natureza como mero substrato 

natural subjugado ao utilitarismo, ao privá-la de direitos e personalidade (inclusive 

jurídica), sobretudo no cenário contemporâneo de poluição dos rios e mares, 

devastação da floresta Amazônica e destruição do Pantanal, apenas para citar 

alguns exemplos, significa negar relevância à cultura e modo de vida dos povos 

indígenas brasileiros, reduzindo sobremodo suas possibilidades de acesso à 

justiça. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231, caput134, assegura aos 

índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, além dos 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Já o artigo 216 

qualifica como patrimônio cultural brasileiro os bens imateriais portadores de 

referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão e os modos de 

criar, fazer e viver, incumbindo o Poder Público de protegê-lo e preservá-lo, com a 

colaboração da comunidade 135. 

Da leitura integrada dos aludidos dispositivos, denota-se que as crenças, 

tradições e modos de vida dos povos indígenas brasileiros integram o patrimônio 

nacional e, portanto, merecem proteção do Estado. Todavia, no seio da realidade 

social brasileira, a ausência de estrutura jurídica e institucional capaz de atender 

às necessidades desses povos, notadamente quanto à sua relação com o meio 

ambiente, desvela a conjuntura de apartheid cultural que lhes é imposta. Por isso, 

                                                     
133 Ibid., p. 49-50. 
134 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. [...] 
135 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de 
expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; [...] § 1º O Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação. [...] 
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no sentir de Krenak136, os índios são excluídos da “humanidade”, fazendo parte de 

uma “sub-humanidade” que remanesce agarrada na Terra. 

Degradar o meio ambiente, ao se desmatar e se queimar a floresta 

Amazônica e o Pantanal ou causar poluição e depredação dos demais biomas 

nacionais, bem como deixar de protegê-los ou restaurá-los, constituem condutas 

(comissivas ou omissivas) desencadeadoras de múltiplas inconstitucionalidades, 

porque ofendem, simultaneamente, pelo menos quatro garantias fundamentais, 

quais sejam: os direitos de todos à vida (art. 5º), à saúde (art. 6º), e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225); além do direito indígena de 

viver conforme sua cultura e tradições (art. 231).  

Para que o artigo 231 da Constituição brasileira transcenda as barreiras da 

retórica, é preciso avançar em direção à sociabilidade de convívio entre culturas, a 

qual exige, conforme Santos, uma reconciliação, com efetivo acolhimento de 

visões alternativas e solução de conflitos por meio de um marco regulatório de 

interlegalidade orientada pela tradução intercultural “[...] que é o caminho da 

dignidade e do respeito reciprocamente compartilhado, o caminho da 

descolonização” 137. 

Nesse ínterim, avulta em importância o dialogo entre saberes científicos e 

não científicos, pois, como ponderou Jonas, em 1979, “[...] as ciências naturais não 

pronunciam toda a verdade sobre a natureza”138. A sabedoria ancestral milenar 

dos povos indígenas acerca da interconexão cíclica natural entre todos os 

elementos, indivíduos e sociedades da Terra encontra, hoje, respaldo científico139 

e figura como premissa no Relatório de Desenvolvimento Nações Unidas de 

                                                     
136 KRENAK, Ailton. O amanhã não está à venda. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. Versão 
para eBook. 
137 SANTOS, Boaventura de Sousa. Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde 
una epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Programa 
Democracia y Transformación Global, 2010, p.89-90. (Tradução nossa) 
138 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 
Trad. Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2006, p. 17 e 
42. 
139  CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Trad. 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1997. 
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2020140, cujo prefácio pontua que “nosso futuro não é uma questão de escolher 

entre pessoas ou árvores; ou serão ambos ou não será nenhum”.  

Desta feita, aos reclamos dos princípios da integridade ecológica e da 

progressividade da proteção ambiental, abordados na subseção 3.3, soma-se, 

como propulsora do reconhecimento dos Direitos da Natureza no Brasil, a 

necessidade e urgência de guarida jurídica à dignidade e valores culturais dos 

povos indígenas do território nacional, com fulcro no emprego de interpretação 

sistêmica dos artigos 225 e 231 do texto constitucional.  

Em acréscimo, impende atentar para o mandamento inserto no art. 232 da 

CF/88, cuja literalidade impõe que “os índios, suas comunidades e organizações 

são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 

interesses [...]”. As comunidades indígenas são, portanto, partes legítimas para 

ajuizar ação judicial em defesa de seus direitos. Gudynas 141  esclarece que o 

conceito andino de comunidade se distingue da definição ocidental. No Ocidente, 

“[...] é interpretada como uma categoria social, representada por grupos de 

pessoas que têm relações estreitas entre si, ou que se sentem arraigadas a um 

mesmo território [...]”. Já na concepção tradicional andina de comunidade, estão 

incluídas não apenas as pessoas, mas também seres vivos não humanos, além de 

elementos abióticos, particularmente montes ou montanhas.  

Dessarte, a partir de uma interpretação decolonial do artigo supracitado, 

compreende-se que as comunidades indígenas, formadas por seus membros 

humanos e não humanos (bióticos ou abióticos), possuem capacidade processual 

para atuar em juízo em defesa de seus direitos. A legitimidade processual da 

Natureza e de seus elementos, pelo menos quando inseridos no seio comunitário 

indigenista, pode ser encontrada, pois, de forma expressa, no artigo 232 da 

Constituição. Isto posto, reconhecer os Direitos da Natureza de forma autônoma, 

como instrumento de efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente 

                                                     
140 UNDP. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human development report 2020. The 
next frontier: Human development and the Anthropocene, New York. 2020. Disponível em: 
<https://www.hdr.undp.org/en/content/2020-human-development-report-next-frontier-human-
development-and-anthropocene>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
141 GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Trad. Igor 
Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019, p. 142. 
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equilibrado (art. 225) e de proteção do modo de vida e da cultura indígenas (art. 

231) não parece distante da tutela constitucional vigente; ao contrário, incorre para 

a concretização de seus desígnios. 

Nos últimos anos, têm irrompido iniciativas municipais no sentido de 

declarar direitos à Natureza. Nesse rumo, pode-se citar a proposta de alteração à 

Lei Orgânica do Município de São Paulo, em que é sugerida, por meio do projeto nº 

04-00005/2015, a inclusão do artigo 180A, cuja redação considera os membros da 

natureza titulares dos direitos intrínsecos à vida e à manutenção de seus 

processos ecossistêmicos, em interdependência com a vida digna dos cidadãos, 

com o objetivo de alcançar a sustentabilidade na cidade 142. Em 2017, o Município 

de Bonito, do Estado de Pernambuco, alterou sua Lei Orgânica para admitir os 

Direitos da Natureza143, o qual foi seguido pelo Município de Paudalho, do mesmo 

estado, que, em 2018, igualmente aceitou a Natureza como titular de direitos144. 

No âmbito jurisprudencial, os tribunais superiores pátrios têm acenado 

rumo a um panorama de transição paradigmática, ao demonstrar, em alguns 

julgamentos, como se verificará na sequencia, desapego à ética antropocêntrica, 

por meio da admissão dos animais não humanos como seres dotados de valores 

intrínsecos, ainda que sob a perspectiva da dimensão ecológica da dignidade 

humana. Valores intrínsecos expressam uma essência ou qualidade própria e 

inerente a um objeto, a um ser vivo ou ao meio ambiente, e, portanto, independente 

dos valores atribuídos pelos seres humanos145. Vislumbrar valores intrínsecos em 

animais não humanos e na própria Natureza repele o olhar antropocêntrico, 

porquanto este os apreende apenas “em” e “entre” os seres humanos.  

Irrefutável, pois, que o antropocentrismo constitui um modelo insustentável, 

seja porque não se compatibiliza com os valores éticos de proteção da dignidade 

                                                     
142 SÃO PAULO. Projeto de Alteração à Lei Orgânica do Município nº 04 – 00005/2015. Disponível 
em: <http://splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Pesquisa/IndexProjeto>. Acesso em 22 jan. 2021. 
143  PERNAMBUCO. Lei Orgânica do Município de Bonito (26 dez. 2016). Disponível em: 
<https://camarapaudalho.pe.gov.br/2018/12/lei-municipal-no-8782018-declara-
comopatrimonio-natural-ambiental-cultural-a-fonte-de-agua-mineral-em-sao-severino-do-
ramos-eda-outras-providencias/>. Acesso em: 22 jan. 2021.  
144  PERNAMBUCO. Lei Municipal de Paudalho 878/2018. Disponível em: 
<http://camarapaudalho.pe.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/LEI-
ORG%C3%82NICAMUNICIPAL-OFICIAL.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2021. 
145 GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Trad. Igor 
Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019, p. 48. 
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e bem estar dos animais não humanos, seja porque ignora o fato de que a espécie 

humana pertence à Natureza e não o contrário, já que aquela depende do equilíbrio 

desta para que possa ter continuidade no Planeta Terra. Mont’Alverne e Oliveira146 

bem ilustram tal crise paradigmática ao analisar o problema da expansão da 

pecuária no Brasil, porquanto ressaltam que tal atividade, ao tempo em que 

desconsidera a dignidade intrínseca dos animais, contribui para o agravamento da 

crise climática global devido à emissão de gases de efeito estufa associada ao 

desmatamento e queimadas para abertura de pastagens e ao processo de 

fermentação entérica, estando relacionada, assim, a um padrão de consumo que 

ignora a relação homem-natureza como de qualificação simbiótica.  

O Supremo Tribunal Federal vêm rechaçando as práticas cruéis contra a 

vida do animal não humano. Sob esse viés, a Corte Suprema declarou a 

inconstitucionalidade das leis estaduais que autorizavam a “farra do boi”, no 

Estado de Santa Catarina147; a “briga de galo”, no Estado do Rio de Janeiro148; e a 

“vaquejada”, no Estado do Ceará149. Os referidos julgamentos se fundamentaram 

na necessidade de afastar a violência, a crueldade e os maus-tratos aos animais 

envolvidos nas referidas práticas culturais. Reconheceu-se a existência de valor 

intrínseco aos animais, ao se proteger o seu bem estar e se adotar uma ética 

biocêntrica na aplicação do art. 225, §1º, VII, da CF/88. 

Digno de realce aqui o caso da “vaquejada”, a qual consiste “[...] em uma 

competição em que uma dupla de vaqueiros, montados em cavalos distintos, 

busca derrubar um touro, puxando-o pelo rabo, de forma a dominar o animal em 

uma área demarcada” 150 . Em seu voto, o relator, Ministro Marco Aurélio, 

                                                     
146 MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota; OLIVEIRA, Carla Mariana Aires; ARAUJO, Luana Adriano. 
Pegadas das mudanças climáticas: interconexões entre a causa animal e a questão climática. 
Revista Brasileira de Direito Animal, v. 12, p. 167-191, 2017, p. 175-176. 
147 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. RE 153.531-8/SC. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. 
Francisco Rezek. Julgado em 3 jun. 1997. Disponível em: 
<http://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur111216/false>. Acesso em: 29 jan. 2021. 
148 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. ADI 1.856-6-RJ. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. 
Celso de Melo. Julgado em 26 mai 2011. Disponível em: 
<http://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur200016/false>. Acesso em: 29 jan. 2021. 
149  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. ADI 4.983/CE. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. 
Marco Aurélio. Julgado em 6 out. 2016. Disponível em: 
<http://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur366632/false>. Acesso em: 29 jan. 2021. 
150 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 173. 
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considerou restar comprovado inequívoco maltrato e intolerável crueldade 

desenvolvida contra os animais, e, por isso, posicionou-se no sentido de não dar 

prevalência à manifestação cultural representada pela vaquejada.  

O Ministro Lewandowski, por sua vez, fundamentou seu voto a partir de 

interpretação biocêntrica do art. 225 da CF/88, ao se reportar à Carta Mundial da 

Terra (1982), a qual o Brasil subscreve e que reconhece entre seus princípios o de 

que todos os seres vivos são interligados e cada forma de vida tem seu direito 

independente do uso humano. No voto da Min. Rosa Weber, admite-se dignidade 

e, portanto, valor intrínseco aos animais, sinalizando o STF para uma superação 

do antropocentrismo. 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sobressai o julgamento do 

Recurso Especial nº 1.797.175/SP151, ocorrido em março de 2019, em que a Corte 

reconheceu dignidade e direitos aos animais não humanos e à Natureza. O 

Tribunal decidiu manter a guarda de um papagaio com a pessoa que o mantinha 

há 23 anos em cativeiro, visando assegurar o bem estar do animal.  

No voto do Ministro Relator, Og Fernandes, constam reunidos os seguintes 

fundamentos: admissão expressa da dimensão ecológica da dignidade da pessoa 

humana; redimensionamento da relação entre ser humano e Natureza a partir de 

um novo marco jurídico biocêntrico; acatamento da dignidade e valor intrínseco 

do animal não humano e da Natureza; rejeição do tratamento jurídico-civil dos 

animais como simples “coisas” ao se utilizar a expressão “guarda” do animal no 

lugar de “posse”; e compreensão acerca da interdependência entre ser humano e 

Natureza. 

O referido voto contempla a possibilidade de reconhecimento de direitos de 

titularidade dos animais não humanos e da Natureza e estabelece um diálogo de 

fontes normativas constitucionais (por exemplo, com a Constituição Equatoriana, 

que declara expressamente os Direitos da Natureza ou Pachamama), além de um 

diálogo de Côrtes Constitucionais (por exemplo, com a Corte Constitucional 

Colombiana, que reconheceu, em 2016, os “direitos do Rio Atrato”).  

                                                     
151 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1.797.175/SP. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. Og. 
Fernandes. Julgado em 21 mar. 2019. Disponível em: <http://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. 
Acesso em: 29 jan. 2021. 
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Essa abertura do STJ ao diálogo de fontes propicia a absorção dos 

parâmetros éticos e jurídicos emanados do Novo Constitucionalismo Latino 

Americano e conduz a uma (r)evolução jurisprudencial que se desprende do 

antropocentrismo, assimila os valores biocêntricos e projeta em seu horizonte 

caminhos afeitos ao paradigma andino decolonial e ecocêntrico. Tanto assim que 

a decisão em comento reverberou internacionalmente no âmbito do Harmony with 

Nature Programme das Nações Unidas, ao ser citada como parte da Earth 

Jurisprudence, no documento Supplement to SG Report on Harmony with Nature 

(A/75/266), publicado em julho de 2020 152. 

Sensíveis aos prenúncios dessa transição, Sarlet e Fensterseifer anunciam 

um Direito Constitucional Ecológico consectário de uma virada jurídica capaz de 

reconhecer “[...] um novo status jurídico não apenas em favor dos animais não 

humanos, mas da Natureza como um todo e dos seus elementos (rios, florestas, 

paisagens, etc.)” 153. É bem verdade que, como advertem Pellizzon e Santiago154, a 

titularização de direitos pela Natureza demanda a clarificação de questões 

substantivas e processuais, dado que o Código de Processo Civil Brasileiro não 

atribui capacidade processual à Natureza, tampouco versa sobre sua 

representação em juízo155. A atualização legislativa no sentido de preencher essas 

lacunas se faz essencial ao processo de concretização do direito fundamental de 

todos ao meio ambiente equilibrado e ao direito indígena de viver conforme sua 

cosmovisão, cultura e tradições.  

Tal adequação jurídica se impõe, outrossim, por força de imperativo 

democrático, uma vez que a sociedade brasileira reclama a proteção do meio 

ambiente, especialmente dos biomas nacionais. Com efeito, segundo pesquisa de 

opinião pública produzida pelo Datafolha em parceria com o Greenpeace, entre os 

meses de agosto e setembro de 2020, a ampla maioria dos brasileiros considera 

                                                     
152 HWN. Harmony with Nature Programme. Supplement to SG Report on Harmony with Nature 
(A/75/266). 2020. Disponível em: <https:// harmonywithnatureun.org/unDocs/>. Acesso em: 24 
jan. 2021. 
153 Ibid. 
154  PELIZZON, Alexandre; SANTIAGO, Mariana Ribeiro. The ‘harmony with nature’ paradigm in 
Brazil. Revista Argumentum – RA, v. 21, n. 1, jan/abr, p. 465-487, 2020, p. 481-482. 
155  As autoras defendem, ainda, a necessidade de emenda à Constituição Federal para que a 
natureza possa ser reconhecida como sujeito de direitos, posicionamento com o qual não se 
concorda, conforme explicitado na subseção 3.3 deste trabalho.  
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“muito importante” preservar a floresta Amazônica. O levantamento constatou 

que, numa escala de 0 a 10, “a média atribuída à importância de preservar é 9,7, 

mantendo-se elevada em todos os segmentos socioeconômicos e demográficos” 

156. Em complemento, a Ipsos, empresa privada de pesquisa de mercado com 

origem na França e atuação em vários países da Europa e da América, por meio de 

entrevistas efetuadas em maio de 2020, averiguou que para 85% dos brasileiros a 

proteção do meio ambiente deve ser prioridade na retomada das atividades do país 

pós-pandemia (da COVID-19) 157. 

Tais apurações confirmam que a tutela constitucional do meio ambiente no 

país corresponde aos anseios da sociedade, pois desvincula a deficiência da 

proteção ambiental de uma suposta ausência de eficácia social do tema, o que 

torna premente o aperfeiçoamento dos instrumentos democráticos, a fim de que 

os cidadãos e os Poderes Legislativo e Executivo efetivamente promovam de 

forma progressiva a implementação do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Desta feita, sem embargo da pertinência da adoção das providências 

legislativas atinentes à regulamentação dos Direitos da Natureza no Brasil, 

entende-se que delas não dependem o avanço da governança judicial ecológica 

por parte dos tribunais pátrios, o qual se mostra ainda mais relevante diante das 

investidas no sentido de fazer retroceder o nível de resguardo ambiental já 

atingido, a exemplo do Novo Código Florestal, conforme explicitado na seção 1. 

Isso porque todos os Poderes Estatais (Executivo, Legislativo e Judiciário) estão 

constitucionalmente obrigados a atuar, no âmbito de suas competências, sempre 

no sentido de obter, progressivamente, a maior efetividade possível dos direitos e 

deveres fundamentais ecológicos.  

Muito embora o Poder Judiciário tenha atuação subsidiária se comparada 

com as competências dos demais poderes, exerce papel de particular relevância 

                                                     
156 DATAFOLHA. Instituto de Pesquisas. GREENPEACE. Amazônia: desmatamento e políticas de 
preservação. Pesquisa de Opinião Pública – AGO./SET. 2020. Disponível em: 
<https://www.greenpeace.org/brasil/publicacoes/amazonia-desmatamento-e-politicas-de-
preservacao/>. Acesso em: 24 jan. 2020. 
157  IPSOS. Meio ambiente, prioridade no mundo pós-covid. 2020. Disponível em: 
<https://www.ipsos.com/pt-br/para-85-dos-brasileiros-protecao-do-meio-ambiente-deve-ser-
prioridade-na-retomada-pos-pandemia>. Acesso em 24 jan. 2020. 
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na consecução da tutela constitucional ecológica, como instancia revisora das 

ações e omissões dos Poderes Legislativo e Executivo, pois, consoante asseveram 

Sarlet e Fensterseifer158, “há conteúdos protegidos pela ordem constitucional que 

não estão na esfera de discricionariedade dos poderes e entes estatais, incidindo 

sobre os mesmos o que se poderia designar como uma eficácia protetiva de 

natureza ‘contra-majoritária’”.  

Assim, pode Poder Judiciário ser instrumentalizado como garantidor da 

promoção de um meio ambiente saudável e equilibrado, cabendo-lhe protegê-lo 

sempre que demandado pela iniciativa de órgãos estatais, sociedade civil e até dos 

próprios cidadãos, mediante Ação Civil Pública, Ação Popular ou outras 

ferramentas processuais159. Convém rememorar, por oportuno, que a construção 

jurisprudencial em favor da proteção ambiental já demonstrou capacidade de 

influenciar positivamente a atuação legislativa, como sucedeu no caso do 

entendimento sobre a natureza propter rem da obrigação de recuperar áreas 

degradadas por danos ambientais, o qual, após construído e pacificado pelo STJ, 

foi incorporado expressamente, como regra legal, na Lei 12. 651/2012 (art. 7º,§2º).  

Por conseguinte, deve o Poder Judiciário brasileiro reconhecer a Natureza 

como sujeito de direitos quando tal medida se apresentar, no caso concreto, 

impulsionadora da prestação jurisdicional das garantias fundamentais 

insculpidas nos artigos 225 e 231 da CF/88, o que poderia ocorrer, por exemplo, 

em demandas objetivando proteger a floresta Amazônica do desmatamento 

desenfreado, o Pantanal das queimadas fora de controle, o rio Doce das investidas 

minerárias irresponsáveis ou, ainda, as dunas e mangues da exploração 

econômica abusiva. 

 

                                                     
158 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O direito constitucional-ambiental brasileiro e 
a governança judicial ecológica: estudo à luz da jurisprudência do superior tribunal de justiça e do 
supremo tribunal federal. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional, v. 11, n. 20, p. 42-110 jan./jul. 2019, p. 63. 
159  ALEXANDRE, Edivan Rodrigues. A teoria da complexidade em decisões do min. Herman 
Benjamin: um olhar complexo sobre a política nacional do meio ambiente. In: BRUZACA, Ruan 
Didier. Direito, ambiente e complexidade: estudos em homenagem ao Ministro Herman Benjamin. 
Jundiaí, SP: Paco e Littera, 2018. 



 

 



 

CONCLUSÃO 

 

Vive-se uma grave crise ecológica desencadeada pela ação humana 

depredadora da natureza, mediante a exploração dos recursos naturais; o 

desmatamento e a queimada das florestas; a destruição de habitats de vida silvestre; 

e a poluição do ar, das águas e do solo. Os efeitos devastadores desse 

comportamento, tais como o aquecimento global, a drástica redução da 

biodiversidade e a ocorrência de catástrofes ambientais, conduziram o planeta Terra 

a ingressar, no início dos anos 2000, em nova época geológica, o Antropoceno, ao 

deixar o Holoceno, em que as sociedades humanas se desenvolveram. 

Cientistas e organismos internacionais alertam, pelo menos desde a década 

de 1970, para as consequências da degradação desenfreada do meio ambiente, as 

quais têm levado à perda da capacidade do planeta de absorver os resíduos gerados 

pelo homem e resistir à contaminação decorrente dos processos tecnológicos, a 

representar ameaça de extinção em massa de espécies, inclusive da humana. 

Identificam-se, como raízes dessa problemática, a construção e a 

solidificação da racionalidade antropocentrista gestada na modernidade, com esteio 

nas ideias mecanicistas e cartesianas que preconizam a separação homem-

natureza, ao sustentar uma suposta superioridade daquele em relação a esta. Esse 

paradigma inspirou a concepção do modelo econômico surgido a partir da Revolução 

Industrial, associado ao desenvolvimento tecnocientífico. Ancorado nessa base 

teórica pretensamente racional, disseminou-se globalmente um modo de produção 

marcado pelo subjugo predatório da natureza pelo ser humano, que extrai seus 

“recursos” irresponsavelmente em prol do crescimento econômico e mercadológico 

insaciável. 

Na tentativa de reverter o quadro de desequilíbrio progressivo do ambiente, a 

comunidade internacional elaborou o modelo de desenvolvimento sustentável, 

surgido a partir da Conferência de Estocolmo de 1972 e que se sustenta nos eixos 

econômico, social e ambiental. A proposta tem o mérito de procurar conciliar o 

crescimento econômico com a preservação ambiental e o amparo social da 

população, ao preocupar-se com o resguardo da saúde e a promoção da qualidade 

de vida humana. 
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No entanto, ao defender a preservação dos “recursos naturais” com o objetivo 

de possibilitar a continuidade dessa exploração no futuro, o modelo de 

desenvolvimento sustentável apresenta uma matriz ainda filiada à racionalidade 

econômica carente de motivação ética consistente. Por essa razão, não se mostra 

capaz de impedir o avanço da degradação e a acomodação do mercado às 

adversidades ambientais, o qual dirige sua versatilidade ao fomento de 

oportunidades de lucro e negócios surgidos da alteração das condições naturais e 

das catástrofes ecológicas. 

As consequências da problemática ético-ambiental já põem em risco a vida e 

a saúde das presentes gerações humanas e não humanas, tendo alcançado 

notabilidade no ano de 2020 com a irrupção da pandemia de Covid-19. A 

enfermidade, que já causou o óbito de milhões de pessoas por todo o globo, originou-

se de um vírus de origem animal transmitido ao homem em decorrência de 

intervenções antrópicas indevidas nos ecossistemas naturais, associadas à perda 

de habitats e ao tráfico de animais silvestres. Esse panorama evidencia a realidade 

olvidada pelo modelo econômico mecanicista e antropocêntrico típico da 

modernidade: o de que o ser humano pertence ao planeta Terra, e não o contrário. 

Destarte, a superação da complexa crise ecológica de matriz ética exige o 

redirecionamento da racionalidade humana, ao lançar luzes sobre a urgência de se 

desenvolver modos de vida e produção que, na busca pelo atendimento das 

demandas sociais, respeitem os limites entrópicos do planeta e restabeleçam a 

harmonia do homem com a natureza. A sustentabilidade socioambiental requer, pois, 

a constituição de uma sólida consciência social em relação ao direito a um ambiente 

saudável e produtivo; o reconhecimento universal quanto ao valor da biodiversidade, 

da heterogeneidade cultural e do pluralismo político; o respeito a uma ética inter e 

intrageracional; a inclusão social; a descentralização econômica; a gestão 

participativa; e a incorporação de uma dialética que aproxime o particular do 

universal e o local do global. 

Nesse contexto, sobrelevam em importância as iniciativas voltadas à 

transição do paradigma antropocêntrico para o ecocêntico, sob as bases do 

pensamento ecossocial cujas premissas residem nas simbioses da ciência com os 

saberes não científicos e com a filosofia; e do homem com o meio ambiente. A 
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percepção acerca da necessidade de reinserção do homem como parte da natureza 

conduziu a comunidade internacional, representada pela Organização das Nações 

Unidas, a propor acordos pautados na ética ecocêntrica, ao reconhecer valor 

intrínseco aos animais não humanos e à própria natureza, dos quais constitui 

exemplo notável a Carta da Terra, lançada no ano 2000. Noutro giro, desponta o 

reconhecimento dos Direitos da Natureza na Constituição de países latino-

americanos, a exemplo de Equador (2008) e Bolívia (2009), como forma de 

emancipação da cosmovisão dos povos tradicionais andinos acerca da relação de 

harmonia e plenitude entre o ser humano e a Pachamama (Mãe Terra).  

A legitimação social dos valores ecológicos, que se expandiu mundialmente a 

partir dos anos 1970, somou-se aos já consagrados conteúdos axiológicos liberais 

e sociais, ao incorporar-se à base do Estado Constitucional, que passa a ser 

compreendido como Estado Socioambiental e Democrático de Direito. A teoria 

constitucional evolui nesse sentido a fim de ampliar o rol de direitos fundamentais 

tutelados, de modo a albergar garantias individuais, sociais e ecológicas. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 insere-se nessa órbita da progressiva 

constitucionalização da garantia de proteção ambiental, ao reconhecer, em seu art. 

225, caput, a essencialidade da qualidade do ambiente para o desfrute de vida digna, 

segura e saudável para presentes e futuras gerações. A tutela do meio ambiente 

destina-se, portanto, ao cumprimento do dever de solidariedade intergeracional, 

elencado inclusive como objetivo da República Federativa do Brasil, no art. 3º, I, da 

CF/88.  

Resta claro, portanto, que, no embate dos diversos valores político-sociais que 

permeavam o Estado durante a Constituinte de 1988, o povo brasileiro, no exercício 

de sua soberania, optou por proteger o meio ambiente, a fim de garantir o equilíbrio 

ecológico essencial à qualidade (dignidade) de vida de suas presentes e futuras 

gerações. Eis o norte que o Direito e seus operadores não devem perder de vista na 

solução dos conflitos sociais. 

Como consequência da fundamentalidade formal e material do direito-dever 

de preservação do equilíbrio ecológico, tem-se sua condição de cláusula pétrea (nos 

termos do art. 5º, §1º, combinado com o art. 60, §4º, IV, da Lei Maior), o que deve lhe 

conferir resistência essencial às ameaças de regressão nos níveis de resguardo do 
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meio ambiente, ao constituir a proibição de retrocesso princípio constitucional 

implícito, decorrente da inserção da proteção ambiental no rol dos conteúdos 

permanentes da Constituição Federal.  

Inspirada nos pilares do desenvolvimento sustentável, a Constituição de 1988 

reuniu o objetivo de erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais 

(art. 3º, I e III), o ideal de ordem econômica sustentável (art. 170, VI) e o dever de 

tutela ecológica conferido ao Estado e à sociedade (art. 225), de forma a congregar, 

no mesmo projeto jurídico-político, direitos fundamentais econômicos, sociais, 

culturais e ambientais. O equacionamento e a compatibilização desses postulados 

na dinâmica social não são, contudo, tarefas simples, pois frequentes e intensas as 

colisões entre eles.  

Nesse cenário, avulta em importância a atuação das instituições públicas 

voltadas à tutela dos direitos socioambientais que dispõem de legitimidade para a 

adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para resolução de tais conflitos, como é 

o caso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos integrantes do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Para que o labor empreendido por 

tais instituições alcance efetividade, afigura-se imprescindível o respaldo do Poder 

Judiciário. 

Ao enfrentar o conflito entre a preservação do equilíbrio ambiental e o direito 

de propriedade (ou posse), o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem feito prevalecer 

a proteção do ambiente, ao limitar o exercício do direito de propriedade, no intuito de 

conformá-lo à sua função socioambiental e aos deveres fundamentais incumbidos 

constitucionalmente a seu titular. Todavia, em dissonância com tal postura, juízes e 

tribunais invocam o argumento do “fato consumado” para permitir a perpetuação de 

danos causados em áreas ambientalmente protegidas, ao caracterizar ativismo 

judicial relutante em dar concretude à tutela constitucional do meio ambiente ao 

ceder aos interesses da exploração econômica da propriedade. 

Assim, apesar de ter sido condicionado legal e constitucionalmente ao 

cumprimento de sua função socioambiental (ou ecossocial), o direito de propriedade 

continuou a figurar como obstáculo à efetivação das normas de proteção ao meio 

ambiente. Na realidade social, os órgãos de regulação e fiscalização estatais se 

mostram incapazes de vistoriar e conter os avanços das situações de degradação, 
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nos moldes determinados pelos princípios da precaução e da prevenção, a convergir 

para a materialização dos danos ambientais, os quais uma vez perpetrados 

pretendem perpetuar-se sob o manto do fato consumado. 

A atuação jurisdicional tendente a justificar a consolidação da degradação 

ambiental com fulcro na teoria do fato consumado traduz-se, entretanto, em arbítrio 

judicial (e não discricionariedade), pois privilegia valores que não condizem com o 

Estado Socioambiental (ou Ecossocial) de Direito estruturado na Constituição. Diante 

disso, o STJ, em maio de 2018, editou a Súmula nº 613, segundo a qual “não se 

admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”. O 

enunciado sumular em questão dá azo ao surgimento de perspectivas para a 

concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

ao revelar-se como importante ferramenta jurídica voltada à redução da lacuna 

existente entre a proteção ambiental proclamada constitucionalmente e a realidade 

vivenciada no país. O escopo central da pesquisa recaiu sobre a investigação acerca 

de quais seriam essas perspectivas. 

O STJ lançou mão da Súmula nº 613/2018 para exercer o necessário controle 

da “discricionariedade” (ou arbitrariedade) judicial situada na contramão dos 

ditames do Estado Ecossocial e garantir a força normativa dos ditames 

constitucionais, o que se faz possível a partir da ampla eficácia vinculante conferida 

a tal instrumento pelo sistema de precedentes estabelecido no Código de Processo 

Civil, de 2015. A construção da referida orientação jurisprudencial teve, como pano 

de fundo, de um lado, a crise ecológica e os riscos dela decorrentes (tanto em âmbito 

nacional quanto global) e, de outro, o fortalecimento dos valores relacionados a uma 

nova ética ambiental, que caminha rumo à reconexão do homem com a natureza, ao 

evoluir da racionalidade antropocêntrica para a ecocêntrica.  

Ao partir dessas balizas, compreendem-se a concepção e a consequente 

aplicação da Súmula nº 613 do STJ como parte do processo de ecologização do 

Direito, que visa contribuir para a garantia do equilíbrio ambiental às presentes e 

futuras gerações (humanas e não humanas). A referida orientação jurisprudencial 

passa, então, a nortear a atuação dos Poderes Judiciário e Executivo na tomada de 

decisões que envolvam conflitos ambientais. Para os órgãos judiciários, sinaliza que, 

diante da constante tensão existente entre o direito individual de liberdade no uso da 
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propriedade privada e o dever de proteção ao meio ambiente, deve ser determinado 

o cumprimento da função socioambiental (ou ecossocial) constitucionalmente 

imposta.  

Tal solução, além de exigível diante do mandamento insculpido no artigo 225, 

emana do artigo 170, caput e incisos II, III e VI, da CF/88, na medida em que, ao 

considerar tanto o direito de propriedade quanto sua função social e a defesa do meio 

ambiente como princípios gerais da ordem econômica, cuja finalidade é assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, o Estado 

Constitucional estrutura o direito de propriedade como ferramenta dirigida ao 

desenvolvimento de produção econômica social e ambientalmente sustentável. O 

protagonismo assumido pelo equilíbrio ecológico, que passa a figurar como escopo 

do direito de propriedade, inverte a lógica liberal em que os recursos naturais se 

subordinavam à livre exploração individual da propriedade, ao contribuir 

sobremaneira para o giro ecocêntrico do Direito Ambiental brasileiro. 

Na seara executiva, na qual atuam os órgãos e entidades competentes para a 

gestão administrativa ambiental, o entendimento pronunciado na Súmula nº 613 

impede que licenças tendentes a permitir intervenções ilícitas no meio ambiente 

encontrem guarida em provimento judicial futuro. Nessa perspectiva, o entendimento 

jurisprudencial exerce papel relevante também no controle da “discricionariedade” 

administrativa. É que, ante o dever inafastável de a Administração Pública agir em 

consonância com a lei e a Constituição, é inadmissível a utilização de critério de 

conveniência e oportunidade que autorize escolha diversa daquela que melhor 

efetive o mandamento constitucional de garantia do equilíbrio ecológico. Isso porque 

é inerente às decisões em matéria ambiental um elevado grau de vinculação à 

juridicidade.  

A manutenção do aparato judicial receptivo à política dos fatos consumados 

opõe-se ao princípio da prevenção, na medida em que incentiva a prática de atos 

lesivos ao meio ambiente, pois os aceita e os estabiliza. Ao contrapor-se a isso, a 

Súmula nº 613/STJ, além de exercer o necessário controle do ativismo judicial 

contrário à proteção do meio ambiente, remove a máscara da licitude que revestia o 

fato consumado; evidencia seu caráter de não direito e retira-lhe qualquer resquício 

de amparo jurídico, seja na Constituição, na lei ou na jurisprudência.  
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A construção da diretriz consubstanciada na Súmula nº 613/2018 situa-se no 

contexto de importante governança judicial ecológica exercida pelo Superior Tribunal 

de Justiça, o qual tem demonstrado, em inúmeros subtemas afeitos à matéria 

ambiental, pioneirismo e compromisso na concretização do direito-dever 

fundamental de proteção ao meio ambiente. O conteúdo do enunciado sumular em 

comento possui, assim, conexão com outros entendimentos jurisprudenciais do 

mesmo Tribunal, os quais se reforçam reciprocamente, de maneira a formar uma teia 

de paradigmas aptos a guiar os julgamentos dos conflitos que concernem ao meio 

ambiente. 

Dentre tais posicionamentos, destacam-se: i) o reconhecimento da natureza 

propter rem da obrigação de recuperar Áreas de Preservação Permanente e reservas 

legais indevidamente degradadas; ii) a responsabilidade civil objetiva por danos 

ambientais, com a correlata adoção da Teoria do Risco Integral; iii) a cumulatividade 

das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação integral do meio 

ambiente; iv) a inversão do ônus probatório, com esteio nos princípios da precaução 

e do in dubio pro natura; e v) a inexistência de direito adquirido a poluir ou degradar 

o meio ambiente, sem haver permissão ao proprietário ou posseiro para continuidade 

de práticas vedadas pelo legislador. 

Embora possuam relação estreita, a teoria do fato consumado e o instituto do 

direito adquirido não se confundem, pois tratam de situações diferentes. O traço 

distintivo que não se pode olvidar consiste na ilicitude que permeia a origem da 

intervenção, a qual, por força da teoria do fato consumado, recebe consentimento 

para se perpetuar em virtude do decurso de extenso lapso temporal. O direito 

adquirido, por outro lado, não deriva de atos ilícitos, mas somente de situações 

configuradas em conformidade com a legislação vigente e sob as condições 

impostas pelo ordenamento jurídico. 

Dessa forma, intervenções danosas praticadas com amparo em licença 

ambiental indevidamente emitida são carregadas de ilicitude em seu nascedouro e, 

portanto, atribuir-lhes direito à consolidação significaria acolher a teoria do fato 

consumado sob o disfarce de direito adquirido inexistente, o que não se 

compatibiliza com o sistema jurídico-constitucional vigente, nos termos da 

jurisprudência dos tribunais superiores. 
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Por outra via, se uma atividade potencialmente poluidora se implanta 

regularmente e, em momento posterior, é editada legislação que lhe impõe restrições 

em benefício da preservação ecológica, a incidência imediata da nova lei obriga que, 

caso se trate de atividade de execução continuada, sejam promovidas as 

adequações necessárias à compatibilização ao ordenamento mais protetivo ao meio 

ambiente. Caso a atividade, por sua natureza, amplitude ou grau de impacto, 

apresente-se incompatível com o regime jurídico instituído ou modificado pela nova 

lei, não restará alternativa senão seu encerramento com posterior redefinição do uso 

do espaço que ocupava para fins alinhados à evolução normativa ocorrida.  

Podem surgir, contudo, situações em que, após a consumação de intervenção, 

sobrevém legislação que se lhe opõe totalmente, a exemplo dos casos em que, após 

a execução de construções ou de atividades potencialmente poluidoras, as áreas 

impactadas passam a ser delimitadas como espaços territoriais especialmente 

protegidos ou ter regime jurídico de exploração mais restritivo. São hipóteses muito 

particulares, as quais, além de possuírem origem em atos praticados integralmente 

em consonância com as normas constitucionais e legais vigentes à época de sua 

constituição, preenchem os demais requisitos para configuração do direito 

adquirido, bem como do ato jurídico perfeito, pois devem decorrer de práticas 

inteiramente consumadas segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuaram (art. 

6º, §1º, da LINDB) e não abrangem atividades potencialmente poluidoras de natureza 

permanente ou continuada. 

Frise-se que não emerge daí exceção à inaplicabilidade da teoria do fato 

consumado, pois esta pressupõe intervenção ilícita consolidada pelo decurso do 

tempo, ao passo que a estabilização promovida pelo direito adquirido proveniente de 

ato jurídico perfeito advém de práticas rigorosamente alinhadas à legislação vigente 

e cujos efeitos se consumaram inteiramente sob sua regência. Exige-se, ainda, no 

caso de ato causador de modificação das condições naturais, que a lei pretérita na 

qual se fundamentou se revista de total constitucionalidade.  

A possibilidade jurídica específica de acolhida do direito adquirido, 

conformada pelos requisitos legais supramencionados, emana da regra do tempus 

regit actum, que possui matriz constitucional. Nada obstante, no Estado Ecossocial 

de Direito, a tese da irretroatividade não mais apresenta status de preceito absoluto; 
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deve ceder diante das novas exigências de justiça ou da necessidade de efetivação 

das garantias fundamentais plasmadas no texto constitucional. Desse modo, sob a 

égide da Constituição Federal de 1988, respeitados os limites impostos pelas 

cláusulas pétreas (art. 5º, inciso XXXVI c/ art. 60, §4º, inciso IV), pode o legislador 

estabelecer eficácia retroativa às leis, desde que o faça de maneira expressa e 

inequívoca.  

Esse poder de atribuir eficácia retroativa às leis converte-se em dever 

constitucional caso se mostre imprescindível à restauração dos processos 

ecológicos essenciais e, em última análise, ao resguardo do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para presentes e futuras gerações. Ante a exigência da 

segurança jurídica relativa à garantia difusa da saúde, da dignidade (em suas 

dimensões humana e ecológica), da vida e do próprio direito de existir (das futuras 

gerações), bem ainda em atenção ao objetivo do Estado de construir uma sociedade 

solidária (art. 3º, I, da CF/88), a segurança jurídica individual e patrimonialista deve 

arrefecer. Nesse viés, caberá à lei mais protetiva que se impuser retroativamente 

prever os mecanismos necessários ao equilíbrio entre os direitos fundamentais 

individuais, sociais e ecológicos.  

A pesquisa jurisprudencial realizada nos repositórios eletrônicos do Superior 

Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões identificou 

a menção à Súmula nº 613 em 60 acórdãos, desde sua edição até dezembro de 2020. 

Os resultados confirmaram as expectativas de que o enunciado sumular agregaria 

notável contribuição à governança judicial ecológica ao consolidar a intolerância a 

degradações ambientais ilícitas e direcionar a atuação judicial para recomposição 

dos danos e restauração dos ecossistemas.  

Na maior parte das decisões em que foi aplicada a súmula estudada, 

observou-se a concessão de protagonismo à restauração ecológica, ao transpor-se 

do texto constitucional (art. 225, §1º, I e §3, CF/88) para a realidade dos casos 

concretos deslindados a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. 

Sobressaiu como traço comum a esses julgados a imposição do dever de reparação 

integral dos danos ambientais e, notadamente, de restauração dos processos 

ecológicos prejudicados pelas intervenções antrópicas ilícitas. Constatou-se, pois, 

que, ao inadmitir a aplicação da teoria do fato consumado e afastar a possibilidade 
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de acolhimento judicial das pretensões dirigidas à perpetuação de degradação 

ambiental ilícita, a Súmula nº 613 desponta como corolário do princípio da 

integridade ecológica.  

Integridade ecológica significa estado ambiental propício à sustentação da 

vida, inclusive da espécie humana, composto pela combinação da biodiversidade e 

dos processos ecossistêmicos de determinado local ou da biosfera como um todo, 

se considerada em amplitude global. Em âmbito internacional, a preocupação com a 

integridade ecológica pode ser encontrada na Declaração do Rio de 1992 sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento; no documento “O Futuro que Queremos”, aprovado na 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20); na 

Carta da Terra,; nas Conferências das Partes VII e 14 (COP-7 e 14) da Convenção de 

Diversidade Biológica (CBD); no Projeto de Pacto Internacional sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento proposto pela União para a Conservação da Natureza (IUCN); e 

na proposta de Pacto Internacional pelo Meio Ambiente de iniciativa das Nações 

Unidas. 

Na seara do Direito Constitucional brasileiro, a proteção à integridade 

ecológica encontra-se contemplada no §1º, do artigo 225, da Constituição Federal 

de 1988, o qual, para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, determina ao Poder Público a obrigação de “preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas” (inciso I), bem como de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma 

da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica [...]” (inciso VII). 

Também podem ser encontrados, na legislação infraconstitucional, dispositivos 

voltados à proteção da integridade ecológica, a exemplo do art. 4º, VI, da Lei nº 

6938/81.  

Diante de tal cenário jurídico, deve a integridade ecológica ser reconhecida 

como novo princípio do Direto Ambiental, consagrado tanto no plano constitucional 

quanto infraconstitucional, com o desiderato de impor a proteção e a restauração 

dos processos ecológicos a fim de que seja mantido o equilíbrio ecossistêmico 

propício à vida humana e não humana. Nesse diapasão, se a integridade ecológica é 

qualificada constitucionalmente como condição necessária à garantia do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e a aplicação da Súmula nº 613 colabora 
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para a concretização dessa integridade, consoante demonstram os resultados da 

pesquisa jurisprudencial empreendida, forçoso lhe reconhecer o mérito de contribuir 

para efetivação do referido direito. Por força da eficácia vinculante do enunciado 

sumular em estudo, a orientação nele encartada irradiou aos tribunais federais, a 

propagar por todas as regiões do país o avanço da governança judicial em prol da 

materialização da integridade ecológica.  

Inobstante, apesar dos avanços jurisprudenciais ecológico-restaurativos, 

averiguou-se ainda subsistir ativismo de juízes e tribunais que, diante do caso 

concreto, negam concretude ao direito-dever fundamental de proteção ao meio 

ambiente. É preciso, portanto, que o Ministério Público e os órgãos ambientais 

estejam atentos para reverter tais decisões prejudiciais à integridade ecológica, bem 

como que o STJ mantenha-se firme no propósito de guiar o Poder Judiciário no 

sentido de exercer o papel que lhe foi atribuído constitucionalmente como guardião 

do direito ao ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações.  

À persistência do ativismo judicial contrário ao meio ambiente somam-se as 

iniciativas legislativas de recuo nos níveis de proteção ambiental, das quais é 

exemplo a aprovação do Novo Código Florestal em 2012, e o crescente abandono 

das políticas executivas de controle da degradação, que culminou no atingimento de 

recordes de desmatamento da Floresta Amazônica e queimadas no Pantanal nos 

dois últimos anos. Esse quadro de devastação ecológica se desenvolve e se propaga 

em plena vigência da Constituição Federal de 1988, de todo um arcabouço legislativo 

de proteção ao meio ambiente e dos inúmeros acordos internacionais em prol do 

desenvolvimento sustentável dos quais o Brasil é signatário.  

Tal cenário denuncia a necessidade premente de se desenvolver estratégias 

institucionais e instrumentos jurídicos capazes de realizar a proteção e, quando 

necessária, a recuperação dos processos ecológicos essenciais à manutenção do 

equilíbrio propício à saúde e à vida, nos moldes proclamados na CF/88. Na 

perseguição desse intento, considera-se salutar o fortalecimento e a ampliação do 

alcance do princípio da integridade ecológica, o qual pressupõe o reconhecimento de 

valor intrínseco aos ecossistemas terrestres, de maneira a agregar ao catálogo 

jurídico uma visão sistêmica da vida. 
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Nesse percurso de transição do paradigma jurídico antropocêntrico para o 

ecocêntrico, o princípio da integridade ecológica surge como elemento capaz de abrir 

caminhos aos Direitos da Natureza. Isso porque, para além da reparação ou 

compensação dos prejuízos ambientais sofridos pelos humanos, o referido princípio 

remete à restauração dos ecossistemas, a par de estabelecer abordagem holística 

hábil a fixar parâmetro normativo para proteção jurídica dos elementos dos quais 

não prescindem a vida e o bem-estar dos seres bióticos, inclusive dos seres 

humanos. 

A sociedade brasileira, devidamente representada na constituinte de 1988, 

normatizou claros valores ecológicos no bojo da Constituição Cidadã, incutindo em 

seu texto abertura à interpretação ecocêntrica, o que viabiliza a mutação jurídica 

necessária aos atuais reclamos do Estado brasileiro diante da crise ecológica 

instaurada, tanto em escala global quanto nacional. Forçoso admitir que o Direito 

Constitucional Ambiental, em sua versão antropocêntrica (ainda que com feição 

ecológica), não foi capaz de impedir a destruição de ecossistemas e a extinção de 

espécies, razão pela qual urge transitar para o paradigma ecocêntrico. São 

necessárias respostas jurídicas proporcionais à magnitude das consequências da 

intervenção do ser humano no Planeta Terra, contexto em que alteração do status 

jurídico da natureza emerge como forma de conferir-lhe resistência à força antrópica 

degradadora fora de controle. 

O reconhecimento dos Direitos da Natureza, por ser consectário do princípio 

da integridade ecológica, revela-se como nova e importante ferramenta jurídica no 

desafio de concretização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o 

qual passa a ter como titular, além das presentes e futuras gerações humanas, 

também as não humanas. Essa ampliação dos sujeitos da garantia constitucional de 

nenhum modo reduz a proteção aos direitos humanos, antes concorre para a 

promoção dos direitos fundamentais à vida e à saúde das pessoas. 

No rol dos fundamentos jurídicos hábeis a impulsionar a admissão dos 

Direitos da Natureza, ao lado do princípio da integridade ecológica, figura o dever de 

progressividade dos instrumentos de proteção ambiental, cujo cumprimento é 

obrigatório no Brasil, por força de determinação expressa contida no artigo 3º do 

Acordo de Escazu. O princípio da progressividade vincula o Estado em todas as suas 
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esferas institucionais, aí incluídos os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ao 

impor o contínuo aprimoramento da proteção jurídica do ambiente. Desta feita, se a 

assunção de direitos pela natureza desponta como mecanismo de aperfeiçoamento 

e efetivação da proteção ambiental, decorrente do princípio da integridade ecológica, 

previsto implicitamente no art. 225, §1º, I e VII, cabe ao ordenamento jurídico pátrio 

atualizar-se a fim de incorporá-lo. 

Os Direitos da Natureza e dos elementos naturais (animais, plantas, rios, etc.), 

como entes dotados de valor intrínseco (dignidade), dissociado de qualquer 

dependência instrumental ou utilitária ao ser humano, têm encontrado cada vez mais 

espaço em sede de direito comparado e internacional, o que pode ser percebido a 

partir de seu acolhimento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na 

Opinião Consultiva nº 23/2017. Tais direitos já foram reconhecidos, em âmbito 

constitucional, legal ou jurisprudencial, em diversos países, a exemplo de Equador, 

Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, Nova Zelândia, Índia, México, Austrália, Uganda e 

Bangladesh.  

O pioneirismo na consagração da natureza como sujeito de direitos deve ser 

atribuído aos Estados Andinos. Esse feito ocupa lugar de destaque no movimento 

denominado Novo Constitucionalismo Latino-Americano, construído sobre os 

pilares da concepção decolonial e emancipadora das culturas e cosmovisões dos 

povos tradicionais. O aludido movimento, originado da vontade constituinte das 

classes populares de países latino-americanos como Bolívia e Equador, têm se 

manifestado, nas últimas décadas, por meio de vasta mobilização social dirigida à 

construção de um constitucionalismo pautado em ideais como os da 

plurinacionalidade, do pluralismo jurídico e da democracia intercultural. Trata-se de 

projeto ainda em estágio experimental que precisa atravessar uma longa transição 

marcada por conflitos étnicos, regionais, classistas e culturais. 

Como fruto de reivindicação indígena, os Estados latinos refundados se 

propõem a edificar uma sociedade socialmente justa, sem discriminação ou 

exploração, ancorada na descolonização, para consolidar identidades plurinacionais, 

de modo a respeitar e preservar a vida, em uma relação permanente de harmonia e 

equilíbrio com a Mãe Terra. Com base em tais pilares, conforme assinalou o Relatório 

de Desenvolvimento Humano de 2020 das Nações Unidas, os povos indígenas têm 
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contribuído à realização, de forma acoplada, de avanços sociais, bem-estar e 

preservação de ecossistemas. Afigura-se, pois, essencial apoiar tais práticas para 

garantir a esses povos proteção e espaço para autodeterminação. 

Ao conceber a natureza como sujeito de direitos em suas constituições, a 

romper com o padrão antropocentrista europeu, Bolívia e Equador adotaram postura 

decolonial, em um claro movimento de resgate e valorização da cultura holista 

tradicional de seus povos ancestrais. Nesse mesmo rumo segue a jurisprudência da 

Colômbia, a partir do reconhecimento da personalidade jurídica do Rio Atrato, em 

2016; da Amazônia colombiana, em 2018; e do Parque Los Nevados, em 2020. No 

caso do reconhecimento da Amazônia como sujeito de direitos, a Corte Suprema 

Colombiana a compreendeu como entidade titular da garantia de proteção, 

conservação, manutenção e restauração, pelo Estado e pelas entidades territoriais 

que a compõem. 

No Brasil, os povos indígenas compartilham a visão de mundo ecocêntrica 

característica dos povos originários da América Latina, ao buscar viver de forma 

integrada e harmônica com o meio ambiente. Como expressão cultural, tal modo de 

vida é assegurado na Constituição Federal de 1988 (artigo 231, caput, c/c art. 216) e 

incumbe ao Poder Público protegê-lo e preservá-lo com a colaboração da 

comunidade. Todavia, tratar a natureza como mero substrato natural subjugado ao 

utilitarismo, negando-lhe direitos e personalidade (inclusive jurídica), sobretudo no 

cenário contemporâneo de poluição dos rios e mares, devastação da Floresta 

Amazônica e destruição do Pantanal, apenas para citar alguns exemplos, significa 

negar relevância à cultura e ao modo de vida dos povos indígenas, o que reduz 

sobremaneira suas possibilidades de acesso à justiça. 

Desta feita, aos reclamos dos princípios da integridade ecológica e da 

progressividade da proteção ambiental, soma-se, como propulsora do 

reconhecimento dos Direitos da Natureza no Brasil, a urgência de guarida jurídica à 

dignidade e aos valores culturais dos povos indígenas do território nacional, com 

fulcro no emprego de interpretação sistêmica dos artigos 225 e 231 do texto 

constitucional. Em acréscimo, a partir de interpretação decolonial do artigo 232 da 

CF/88, compreende-se que as comunidades indígenas, formadas por seus membros 

humanos e não humanos (bióticos ou abióticos), possuem capacidade processual 
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para atuar em juízo em defesa de seus direitos. A legitimidade processual da 

natureza e de seus elementos, pelo menos quando inseridos no seio comunitário 

indigenista, pode ser encontrada, portanto, de forma expressa na Constituição.  

No âmbito jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal 

de Justiça têm acenado rumo a um panorama de transição paradigmática, na medida 

em que demonstram em diversos julgamentos desapego à ética antropocêntrica, ao 

admitir os animais não humanos como seres dotados de valores intrínsecos ou 

dignidade. Os tribunais superiores pátrios têm, assim, absorvido os parâmetros 

éticos e jurídicos emanados do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, o que 

conduz a uma (r)evolução jurisprudencial que se desprende do antropocentrismo, 

assimila os valores biocêntricos e projeta em seu horizonte caminhos afeitos ao 

paradigma andino decolonial e ecocêntrico.  

Sem embargo da pertinência da adoção das providências legislativas 

atinentes à regulamentação dos Direitos da Natureza no Brasil, entende-se que delas 

não depende o avanço da governança judicial ecológica. Isso porque todos os 

Poderes Estatais (Executivo, Legislativo e Judiciário) estão constitucionalmente 

obrigados a atuar, no âmbito de suas competências, sempre no sentido de obter 

progressivamente a maior efetividade possível dos direitos-deveres de proteção 

ambiental. 

Por conseguinte, cabe ao Poder Judiciário instrumentalizar-se como 

garantidor da promoção do meio ambiente saudável e equilibrado, a fim de protegê-

lo sempre que demandado pela iniciativa de órgãos estatais, sociedade civil e até dos 

próprios cidadãos, mediante Ação Civil Pública, Ação Popular ou outras ferramentas 

processuais. No desempenho dessa função, cabe-lhe reconhecer a natureza como 

sujeito de direitos, quando tal medida se apresentar, no caso concreto, propulsora da 

prestação jurisdicional das garantias fundamentais insculpidas nos artigos 225 e 

231 da CF/88. 

A modificação do status jurídico da natureza no Direito brasileiro enseja o 

surgimento de questões atinentes à forma adequada de sua representação em juízo; 

às inovações legislativas pertinentes à incorporação desse paradigma ao 

ordenamento jurídico; à possibilidade de defesa dos Direitos da Natureza de forma 

autônoma, de modo desatrelado do direito humano ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, etc. Todos esses aspetos são dignos de estudo e debate 

acadêmico e abrem um leque de inquietações impulsionadoras do prosseguimento 

da pesquisa científica. 

 



 

REFERÊNCIAS 
 

 

ACOSTA, Alberto. O bem viver. Trad. Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia Literária, 
Elefante, 2016. 
 
AGUILA, Yann; VIÑUALES, Jorge E. (Orgs.). A global pact for the environment: legal 
foundations. Cambridge: C-EENRG, 2019. 
 
ALEXANDRE, Edivan Rodrigues. A teoria da complexidade em decisões do Ministro 
Herman Benjamin: um olhar complexo sobre a política nacional do meio ambiente. 
In: BRUZACA, Ruan Didier. Direito, ambiente e complexidade: estudos em 
homenagem ao Ministro Herman Benjamin. Jundiaí, SP: Paco e Littera, 2018. 
 
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 
ALMEIDA, Lilian Barros de Oliveira. Direito adquirido: uma questão em aberto. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 
 
ANDERSEN, Kristian G.; RAMBAUT, Andrew; LIPKIN, W. Ian; HOLMES, Edward C.; 
GARRY, Robert F. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine 26, p. 450-
452. 2020. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9>. 
Acesso em: 5 jun. 2020.  
 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Comentários ao Novo Código Florestal. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
 
ARAÚJO, Giselle Marques de. Função ambiental da propriedade: uma proposta 
conceitual. Revista Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 28, p. 251-276, 
jan./abr. 2017. 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. v. II. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. 
 
AYALA, Patryck de Araújo. Direito fundamental ao ambiente e a proibição de 
regresso nos níveis de proteção ambiental na Constituição brasileira. In: BRASIL. 
Senado Federal. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA). Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental. Brasília: Senado 
Federal, 2012. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242559>. 
Acesso em: 24 jun. 2019. 
 
BACON, Francis. Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da 
interpretação da natureza. Trad. José Aluysio Reis de Andrade. Virtual Books, 2003. 
Disponível em: <www.virtualbooks.com.br/>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
 
BARNOSKY, Anthony D. et al. Has the Earth’s sixth mass extinction already 
arrived? Nature, v. 471, 2011, p. 51-57. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/50267709_Has_the_Earth%27s_Sixth_
Mass_Extinction_Already_Arrived_Nature>. Acesso em: 9 jan. 2021.  

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9


 
 
 
 
240 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

BARROSO, Luís Roberto. A constitucionalização do direito e suas repercussões no 
âmbito administrativo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano 
de Azevedo (Coords.). Direito Administrativo e seus novos paradigmas. Belo 
Horizonte: Fórum, p. 31-63, 2012. 
 
BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Trad. Sebastião Nascimento. 2. ed. São Paulo: 
Editora 34, 2011. 
 
BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da 
constituição brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens 
Morato (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
 
BENJAMIN, Antônio Herman. O Estado teatral e a implementação do Direito 
Ambiental. 2010. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/>. Acesso em 11 nov. 2020.  
 
BENJAMIN, Antônio Herman; BRYNER, Nicholas. Chapter 4. Brazil. In: LEES, Emma; 
VIÑUALES, Jorge E. (Orgs.). The Oxford handbook of comparative environmental 
law. Oxford: University of Oxford, 2019. Disponível em: 
<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780198790952.001.0001/l
aw-9780198790952>. Acesso em: 17 jan. 2021. 
 
BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do 
constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
 
BIM, Eduardo Fortunato. Licenciamento ambiental. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2018. 
 
BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do Direito Administrativo no Brasil: 
um inventário de avanços e retrocessos. Revista Eletrônica sobre a Reforma do 
Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 13, março, abril, 
maio, 2008. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp>. Acesso 
em: 15 jun. 2019. 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004. 
 
BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e 
governança. Trad. Philip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
 
BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso 
em: 28 jan. 2021. 
 
BRASIL. Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o 
Código de Processo Civil. Disponível em: 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 241 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. 
Acesso em: 8 ago. 2020. 
 
BRASIL. Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe 
sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm>. Acesso em: 28 
jan. 2021. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
 
BRASIL. Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações 
e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 
federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm>. 
Acesso em: 28 jan. 2021. 
 
BRASIL. Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019. Extingue e estabelece diretrizes, 
regras e limitações para colegiados da administração pública federal. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/decreto/D9759.htm>. Acesso em: 29 abr. 2021. 
 
BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos 
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp140.htm>. Acesso em: 28 jan. 
2021. 
 
BRASIL. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, Decreto-Lei no 

4.657, de 4 de setembro de 1942. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657compilado.htm>. 
Acesso em: 28 jan. 2021. 
 
BRASIL. Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003. Dispõe sobre o acesso público aos 
dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.650.htm>. 
Acesso em: 10 set. 2020. 
 
BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, 



 
 
 
 
242 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 
2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm>. 
Acesso em: 28 jan. 2021. 
 
BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização 
fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados 
da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; 
institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de 
imóveis da União. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2017/Lei/L13465.htm>. Acesso em: 28 jan. 2021. 
 
BRASIL. Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do 
Solo Urbano e dá outras Providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766.htm>. Acesso em: 28 jan. 2021. 
 
BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. Acesso em: 10 set. 2019. 
 
BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. Acesso em: 10 set. 2020. 
 
BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9784.htm>. Acesso em: 10 set. 2020. 
 
BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos 
I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm>. Acesso em: 10 set. 2020. 
 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Carta da Terra. 2000. Disponível em: 
<https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/carta-da-
terra.html>. Acesso em: 5 set. 2019. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1.419.098/MS. Relator Min. 
Assusete Magalhães. Julgado em: 15 maio 2018. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 7 jan. 2021. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp nº 1545177/PR. Relator Min. 
Og Fernandes. Julgado em: 13 nov. 2018. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 5 jan. 2021. 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 243 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 183202/SP. Relator Ministro 
Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em: 10 nov. 2015. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AGA
RESP%27.clas.+e+@num=%27183202%27)+ou+(%27AgRg%20no%20AREsp%27+adj
+%27183202%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja/>. Acesso em: 1º dez. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em Teses. Edição nº 30. 
Direito Ambiental. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2030:%20DIR
EITO%20AMBIENTAL>. Acesso em: 12 jan. 2021. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Página 6961 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) de 21 de maio de 2019. Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/242892632/stj-21-05-2019-pg-6961>. 
Acesso em: 6 jun. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1787748/RS. Relator: 
Herman Benjamin. Dje 14 set. 2020. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp>. Acesso em: 17 nov. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.646.193/SP. Relator 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em: 21 set. 2020. Disponível em 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 30 jan. 2021. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1818008/RO. Relator: 
Herman Benjamin. Dje 22 out 2020. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp>. Acesso em: 17 nov. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: REsp nº 1.667.087 RS 
2017/0085271-2 – Inteiro Teor. 2018. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/612117638/recurso-especial-resp-
1667087-rs-2017-0085271-2/inteiro-teor-612117644>. Acesso em: 6 jun. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: REsp nº 1.667.087/RS 
2017/0085271-2 – Inteiro Teor. 2018. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/612117638/recurso-especial-resp-
1667087-rs-2017-0085271-2/inteiro-teor-612117644>. Acesso em: 6 jun. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: REsp nº 1782692/PB. 
Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado em 13 ago. 2019. Disponível em: 
<http://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 28 jan. 2021. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.454.281/MG. Relator Min. Herman 
Benjamin. Julgado em: 16 ago. 2016. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 7 jan. 2021. 



 
 
 
 
244 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.667.087/RS. Relator Min. Herman 
Benjamin. Julgado em: 7 ago. 2018. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 7 jan. 2021. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1245149/MS. Relator Ministro 
Herman Benjamin. Julgado em: 9 out. 2012. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RES
P%27.clas.+e+@num=%271245149%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271245149%27.s
uce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja>. Acesso em: 3 dez. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1667087/RS. Relator Min. Og 
Fernandes. Julgado em: 7 ago. 2018. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 5 jan. 2021. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1732700/SC. Segunda Turma. 
Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em: 25 set. 2018. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 30 jan. 2021. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1768207/SP. Relator Ministro 
Francisco Falcão. Julgado em: 12 mar. 2019. Dje 18 mar. 2019. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 7 dez. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1782692/PB. Relator Min. Herman 
Benjamin. Julgado em: 13 ago 2019. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 5 jan. 2021. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 948921/SP. Relator Ministro Herman 
Benjamin. Julgado em: 23 out. 2007. Disponível em: 
<www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/>. Acesso em: 24 nov. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1186130/RJ. Relator Ministro 
Herman Benjamin. Julgado em 2 dez. 2010. DJe: 28 fev. 2012. Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RES
P%27.clas.+e+@num=%271186130%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271186130%27.s
uce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja>. Acesso em: 1º dez. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. nº 1.797.175/SP. Tribunal Pleno. 
Relator(a): Min. Og. Fernandes. Julgado em 21 mar. 2019. Disponível em: 
<http://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 29 jan. 2021. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. nº 343.741/PR. Relator: Min. Franciulli 
Neto. Julgamento em 7 out. 2002. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200101036608
&dt _publicacao=07/10/2002>. Acesso em: 2 nov. 2020. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 618. Corte especial. Julgado em: 
24 out. 2018. Dje 30 out 2018. Disponível em: 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 245 

 

<https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20AMBIENT
AL%27.mat.#TIT2TEMA0>. Acesso em: 28 nov. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma. RE nº 212.780/RJ. Relator: Ministro 
Ilmar Galvão. DJ de 25-6-1999. No mesmo sentido: BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. 2ª Turma. RE 85.002/SP. Relator: Ministro Moreira Alves, Julgamento em 
10-6-1976. Disponível em: <www.stf.jus.br/htm>. Acesso em: 5 dez. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.544-9. 
Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Julgado em 12 jun. 2002. Disponível em: 
<http://gemini.stf.gov.br>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
– ADI nº 4901/DF – Distrito Federal – Processo(s) Apensado(s): ADI 4902 ADI 4903 
ADI 4937). Tribunal Pleno. Relator(a): Min. Luiz Fux. 28 fev. 2018. Diário de Justiça 
Eletrônico n. 40, publicado em 1º mar. 2018. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4355097>. Acesso em: 
29 jun. 2019. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
– ADI nº 4717/DF. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. Carmen Lúcia. Diário de Justiça 
Eletrônico publicado em 15 fev. 2019. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/>. Acesso em: 18 nov. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. ADI 1.856-6-RJ. Tribunal Pleno. 
Relator(a): Min. Celso de Melo. Julgado em 26 maio 2011. Disponível em: 
<http://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur200016/false>. Acesso em: 29 
jan. 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. ADI 4.983/CE. Tribunal Pleno. 
Relator(a): Min. Marco Aurélio. Julgado em 6 out. 2016. Disponível em: 
<http://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur366632/false>. Acesso em: 29 
jan. 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental – ADPF nº 747/DF. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. Rosa 
Weber. Diário de Justiça Eletrônico publicado em 10 dez. 2020. Disponível em: 
<http://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plur
al=true&page=1&pageSize=10&queryString=ADPF%20747&sort=_score&sortBy=des
c>. Acesso em: 29 jan. 2021. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão. RE 153.531-8/SC. Tribunal Pleno. 
Relator(a): Min. Francisco Rezek. Julgado em 3 jun. 1997. Disponível em: 
<http://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur111216/false>. Acesso em: 29 
jan. 2021. 
 



 
 
 
 
246 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3534/DF. Relator: Min. Celso de Melo. 
Julgamento em 1º set. 2005. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&pesquisa_inteiro_t
eor=false&sinonimo=true&plural=true&radicais=false&buscaExata=true&page=1&pa
geSize=10&queryString=ADI%203540%20&sort=_score&sortBy=desc>. Acesso em: 
7 dez. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIn 2213-DF, publicado no DJU 
de 23.04.2004. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=77&dataPubli
cacaoDj=23/04/2004&incidente=3700822&codCapitulo=5&numMateria=11&codMa
teria=1>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. ADI 493/DF. Relator: Ministro Moreira 
Alves. DJ de 4/9/1992. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 654833. Relator Ministro Alexandre de 
Moraes. Julgado em 20 abr. 2020. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur427220/false>. Acesso em: 24 
nov. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 609.748 AgR/RJ. Primeira Turma. Relator 
Ministro Luiz Fux. Julgado em: 23 ago. 2011. Disponível em: <https:// 
//jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&pesquisa_inteiro_teor=fal
se&sinonimo=true&plural=true&radicais=false&buscaExata=true&page=1&pageSize
=10&queryString=609.748&sort=_score&sortBy=desc>. Acesso em: 5 dez. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 473/1969. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula473/false>. Acesso em: 
3 dez. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 999 da Repercussão Geral. Julgado em 20 
abr. 2020. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.
asp?incidente=4130104&numeroTema=999>. Acesso em: 13 jan. 2021. 
 
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 3ª Turma. Apelação Cível nº 
1882220/MS. Relator: Des. Fed. Cecília Marcondes. Julgado em 30 abr. 2019. 
Disponível em: <web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaResumida/1?np=0>. 
Acesso em: 30 jan. 2021. 
 
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Ap nº 0001240-
45.2013.4.03.6112/SP. Relator Des. Marcelo Sarava. Julgado em: 1 ago. 2018. 
Disponível em: <https://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=1>. 
Acesso em: 12 jan. 2021. 
 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 247 

 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AG 5024351-36.2019.4.04.0000. 
Relator Cândido Alfredo Silva Leal Jr. Julgado em: 20 maio 2020. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 
29 dez. 2020. 
 
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AG 5025850-55.2019.4.04.0000. 
Relator Sérgio Renato Tejada Garcia. Julgado em: 25 set. 2019. Disponível em: 
<https:// jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 
4 jan. 2021. 
 
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. AG 5041520-07.2017.4.04.0000. 
Relatora Marga Inge Barth Tessler. Julgado em: 30 abr. 2019. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 
4 jan. 2021. 
 
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ARS 5051588-45.2019.4.04.0000. 
Relatora Vivian Josete Pantaleão Caminha. Julgado em: 9 jul. 2020. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 
29 dez. 2020. 
 
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. AC 00029559820114058000. 
Relator Des. Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (convocado). Julgado em: 21 fev. 
2019. Disponível em: <https://julia-pesquisa.trf5.jus.br/julia-pesquisa/#resultado>. 
Acesso em: 4 jan. 2021. 
 
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível – AC587310/CE. 
Des. Rel. Edílson Nobre. Julgado em 7 fev. 2017. Disponível em: <https:// julia-
pesquisa.trf5.jus.br/julia-pesquisa/#resultado>. Acesso em: 29 jan. 2021. 
 
BRIDGEWATER, Peter; KIM, Rakhyun E.; BOSSELMANN, Klaus. Ecological Integrity: A 
Relevant Concept for International Environmental Law in the Anthropocene? In: 
Yearbook of international Environmental Law, v. 25, n. 1, pp. 61-78. 2015. 
 
BÜHRING, Marcia Andrea. Direito social: proibição de retrocesso e dever de 
progressão. Direito & Justiça, Porto Alegre, v. 41, n. 1, p. 56-73, 2015. 
 
CÂMARA, Ana Stela; FERNANDES, Márcia Maria. O reconhecimento jurídico do Rio 
Atrato como sujeito de direitos: reflexões sobre a mudança de paradigma nas 
relações entre o ser humano e a natureza. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as 
Américas, v. 12, n. 1, p. 221-239, 2018. 
 
CAMPELLO, Lívia Gaigher; SANTIAGO, Mariana Ribeiro; ANDRADE, Sinara Lacerda. A 
valorização da identidade cultural como desafio à concretização do direito ao 
desenvolvimento. Revista de Direito Brasileira, v. 19, n. 8, pp. 3-19, jan./abr. 2018. 
 
CAMPOS, Juliana Cristine Diniz; ALBUQUERQUE, Felipe Braga. Nova hermenêutica 
constitucional e (in)segurança jurídica: características e críticas da virada 

https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam


 
 
 
 
248 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

linguística no interpretar da constituição. Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 
774-792, 2015, p. 782-789. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito 
Constitucional Ambiental brasileiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 
Trad. Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1997. 
 
CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em 
sintonia com a natureza e a comunidade. Trad. Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: 
Cultrix, 2018. 
 
CARNEIRO, Ricardo; FERNANDES, Cecília Bicalho. A teoria do fato consumado e as 
perspectivas de aplicação da Súmula nº 613 do STJ no Direito Ambiental. In:  
 
GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini; BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de 
Bessa (Orgs.). Direito Ambiental e os 30 Anos da Constituição de 1988. Londrina, 
PR: Thoth, 2018. 
 
CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Trad. Raul de Polillo. 2ª. ed. Rio de Janeiro: 
Melhoramentos, 1969. 
 
CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de. Constitucionalismo brasileiro e 
propriedade privada: função social e novos conceitos para a efetivação da proteção 
ambiental. 2013. 285f. Tese (Doutorado) – Curso de Direito, Universidade de 
Fortaleza, Fortaleza, 2013. 
 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 24. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. 
 
CBD. Convention on Biological Diversity. COP 14. 2018. Decision 14/8. Disponível 
em: <https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-14>. Acesso em: 10 jan. 2021. 
 
CBD. Convention on Biological Diversity. COP 7. 2004. Decisions VII/11, VII/28. 
Disponível em: <https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-07>. Acesso em: 10 
jan. 2021. 
 
CHASSOT, Attico. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
 
CHOMSKY, Noam. O lucro ou as pessoas? Trad. Pedro Jorgensen Jr. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2018. 
 
CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva nº 23/2017 
sobre Meio ambiente e Direitos Humanos. Disponível em: 
<www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2020. 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 249 

 

CIMADON, Aristides. Constitucionalização de postulados clássicos do Direito 
Administrativo. Revista Bonijuris, Curitiba, ano XXIII, n. 574, v. 23, n. 9, 2011. 
 
COLÔMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-622/16. 2016. Disponível em: <https: 
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm>. Acesso em: 21 jan. 
2021. 
 
COLÔMBIA. Corte Suprema de Justicia. STC4360-2018 (2018-00319-01). 2018. 
Disponível em: <https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-
suprema-ordena-proteccion-inmediata-de-la-amazonia-colombiana/>. Acesso 
em: 21 jan. 2021. 
 
COLÔMBIA. Corte Suprema de Justicia. STL10716-2020. 2020. Disponível em: 
<https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/12/01/corte-suprema-fija-
plazo-de-un-ano-a-plan-de-rescate-del-parque-los-nevados/>. Acesso em: 21 
jan. 2021. 
 
CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 237, de 19 de 
dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e 
critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/cecav/images/stories/downloads/Legislacao/Res_CON 
AMA_237_1997.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2021. 
 
COSTA, Beatriz Souza; GABRICH, Lara Maia Silva. A área rural consolidada e a anistia 
aos danos ambientais no Código Florestal brasileiro: retrocesso legitimado pelo STF. 
Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí, Ijuí, ano XXVII, n. 
50, p. 102-114, jul./dez., 2018. 
 
DAMAS, Tatiana Firmino; WAN-DALL, Tatiana Vettoreti Preve. A função socio-
ambiental do direito à propriedade. Âmbito Jurídico, 2020, 25p. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/biodireito/a-funcao-socio-ambiental-do-
direito-a-propriedade/>. Acesso em: 12 nov. 2020. 
 
DATAFOLHA. Instituto de Pesquisas. Greenpeace. Amazônia: desmatamento e 
políticas de preservação. Pesquisa de Opinião Pública – Ago./Set., 2020. Disponível 
em: <https://www.greenpeace.org/brasil/publicacoes/amazonia-desmatamento-e-
politicas-de-preservacao/>. Acesso em: 24 jan. 2020. 
 
DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 
EARTH CHARTER. Ecological Integrity. 2000. Disponível em: 
<https://earthcharter.org/read-the-earth-charter/ecological-integrity/>. Acesso 
em: 10 jan. 2000. 
 
EESC. European Economic and Social Committee. Towards an EU Charter of the 
Fundamental Rights of Nature Study. Disponível em: 
<http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-



 
 
 
 
250 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

work/publications/towards-eu-charter-fundamental-rights-nature>. Acesso em: 17 
jan. 2020. 
 
ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. Trad. Lura Prades 
Veiga. São Paulo; M-Books do Brasil, 2012. Ebook. 
 
FALQUE, Max. Les droits de propriété au cœur de la problématique 
environnementale. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, 
Fortaleza, v. 37, p. 487-498, 2017. Semestral. 
 
FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão 
ecológica da dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado 
Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Saraiva, 2008. 
 
FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Trad. 
Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cademartori, Hermes Zaneti Júnior, 
Sérgio Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 
 
FRANCO, Rita Maria Borges. Considerações sobre a discricionariedade técnica e 
vinculação na produção do ato administrativo ambiental. In: GONÇALVES, Albenir 
Itaboraí Querubini; BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de Bessa (Orgs.). Direito 
Ambiental e os 30 Anos da Constituição de 1988. Londrina, PR: Thoth, 2018. 
 
FREITAS, Ana Carla Pinheiro. A propriedade do socioambientalismo. Revista de 
Direito Privado, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 82, ano 18, p. 153-168, out. 
2017.  
 
FREITAS, Ana Carla Pinheiro; POMPEU, Gina Vidal. A função simbólica do Direito 
Ambiental: considerações sobre o tema 30 anos depois da Constituição de 1988. 
Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 16, n. 34, p. 235-252, jan./abr. 2019. 
 
FUNDO AMAZÔNIA. Relatório de Atividades 2019. Disponível em: 
<https://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/>. Acesso em: 29 abr. 2021. 
 
FUNK, McKenzie. Caiu do céu: o promissor negócio do aquecimento global. Trad. 
Pedro Sette-Câmara. São Paulo: Três Estrelas, 2016. 
 
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e 
crítica). 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
 
GRAU. Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e 
crítica). 11 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 
 
GRUSKI, Bruno César; SOUZA-LIMA, José Edmilson de. Ambientalização do direito e 
efetividade das políticas públicas ambientais. Revista Novos Estudos Jurídicos, n. 
21, p. 718-749, 2016. 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 251 

 

GUDYNAS, Eduardo. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. 
Trad. Igor Ojeda. São Paulo: Elefante, 2019. 
 
HOLANDA, Marcus Mauricius. A teoria do decrescimento econômico: um estudo 
sobre a viabilidade de aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da 
sustentabilidade. 385 f. Tese (Doutorado). Universidade de Fortaleza. Programa de 
Doutorado Em Direito Constitucional, Fortaleza, 2018. Disponível em: 
<https://uol.unifor.br/oul/ObraBdtdUolTrazer.do?method=trazer#>. Acesso em: 28 
jan. 2021. 
 
HRW. Human Rigths Watch. World Report 2021. Disponível em: 
<https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/brazil#09fe17>. 
Acesso em: 14 jan. 2021. 
 
HWN. Harmony with Nature Programme. Supplement to SG Report on Harmony with 
Nature (A/75/266). 2020. Disponível em: 
<https://harmonywithnatureun.org/unDocs/>. Acesso em: 24 jan. 2021. 
 
INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. PRODES – Monitoramento do 
Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Disponível em: 
<https://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso 
em: 14 jan. 2021. 
 

IOCCA, Luciana Stephani Silva; FIDÉLIS, Teresa. Alterações climáticas, riscos e 
estratégias de adaptação no contexto brasileiro, Veredas do Direito, v. 15, n. 33, 
2018. 
 

IPBES. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services. Summary for policymakers of the global assessment report on 
biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Disponível em: 
<https://www.ipbes.net/event/ipbes-7-plenary/>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
 
IPSOS. Meio ambiente, prioridade no mundo pós-Covid. 2020. Disponível em: 
<https://www.ipsos.com/pt-br/para-85-dos-brasileiros-protecao-do-meio-
ambiente-deve-ser-prioridade-na-retomada-pos-pandemia>. Acesso em 24 jan. 
2020. 
 
ITO, Mumta. Nature’s Rights; Why the European Union needs a paradigm shift in law 
to achieve its 2050 vision. In: LA FOLLETTE, Cameron; MASER, Chris (Eds.). 
Sustainability and the Rights of Nature in Practice. New York: Taylor and Francis, p. 
311-330. 
 
IUCN. International Union for Conservation of Nature. About. Disponível em: 
<https://www.iucn.org/about>. Acesso em: 8 jan. 2021. 
 



 
 
 
 
252 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

IUCN. International Union for Conservation of Nature. Draft International Covenant 
on Environment and Development, Environmental Policy and Law Paper nº 31, Rev 3 
(2010), Article 2. Disponível em: 
<https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/EPLP-031-rev3.pdf>. Acesso 
em: 10 jan. 2020. 
 
IUCN. International Union for Conservation of Nature. IUCN World Declaration on 
the Environmental Rule of Law. 2016. Disponível em: 
<https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/world_declaration_on_th
e_environmental_rule_of_law_final_2017-3-17.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2021. 
 
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Trad. Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: 
Contraponto: PUC-Rio, 2006. 
 
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2019. 
 
KRENAK, Ailton. O amanhã não está à venda. São Paulo: Companhia das Letras, 
2020. Versão para eBook. 
 
KROHLING, Aloísio; SILVA, Tatiana Mareto. Um repensar ético sobre a 
sustentabilidade à luz da ecologia profunda. Revista Eletrônica Direito e Sociedade, 
v. 7, n. 1, p. 45-60, 2019. 
 
KUBSAD, Deepika; NILSON, Eric E.; KING, Stephanie E.; SADLER-RIGGLEMAN, Ingrid; 
BECK, Daniel; SKINNER, Michael K. Assessment of glyphosate induced epigenetic 
transgerational inheritance of pathologies and sperm epimutations: generational 
toxoloy. Scientific Reports, 2019. Disponível em: 
<https://www.nature.com/scientificreports/>. Acesso em: 8 jun. 2019. 
 
LASSALLE, Ferdinand. Que é uma Constituição? Trad. Walter Stönner. São Paulo: 
Edições e Publicações Brasil, 1933. Versão para eBook. 
 
LATOUR, Bruno. Diante de gaia: oito conferências sobre a natureza no antropoceno. 
Trad. Maryalua Meyer. São Paulo: Ubu, 2020. 
 
LEFF, Enrique. A cada quien su virus la pregunta por la vida y el porvenir de una 
democracia viral. HALAC – Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña. Revista 
de la SOLCHA, maio 2020. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/341434926>. Acesso em: 6 jun. 2020. 
 
LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Trad. 
Luis Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
 
LEFF. Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 
poder. Trad. Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis: Vozes, 2001. 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 253 

 

LEHFELD, Lucas de Souza; OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. Estado socioambiental 
de direito e o constitucionalismo garantista. O princípio in dubio pro natura como 
mecanismo de controle do ativismo judicial contrário à tutela dos direitos 
fundamentais ambientais. CONPEDI Law Review, Oñati, Espanha, v. 2, n. 2, p. 237-
256, jan/jun. 2016. 
 
LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional 
Ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
LIMA, Martonio Mont’alverne Barreto; RODRIGUES, F. Luciano Lima. 
Constitucionalismo latino-americano: uma abordagem possível da mudança 
teórica. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, v. 26, 2013, p. 6-8. 
 
LOSS, Mariana Martini Motta; ZOLET, Lucas Augusto da Silva; PIRES, Cecília. 
Globalização, democracia e sustentabilidade: como resolver a equação? Revista 
Jurídica Cesumar, v. 15, n. 1, p. 129-152, 2015. 
 
LOURENÇO, Daniel Braga. Qual o valor da natureza? São Paulo: Elefante, 2019. 
 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 22 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014. 
 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental. São Paulo: 
Malheiros, 2019. 
 
MAMANI, Fernando Huanacuni. Buen vivir / vivir bien: filosofía, políticas, estrategias 
y experiencias regionales andinas. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas – CAOI, 2010. 
 
MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O fato consumado em matéria ambiental. 
Salvador: Jus Podium, 2019. 
 
MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 0000540-
95.2006.8.12.0012. Relator Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado em 11 mar. 
2014. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/cjsg/>. Acesso em: 25 nov. 2020. 
 
MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 2010.002282-5/000-
00. Relator Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado em 3 maio 2010. Disponível 
em: <https://www.tjms.jus.br/cjsg/>. Acesso em: 25 nov. 2020. 
 
MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 2010.003321-3/000-
00. Relator Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado em 3 maio 2010. Disponível 
em: <https://www.tjms.jus.br/cjsg/>. Acesso em 25 nov. 2020. 
 



 
 
 
 
254 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 2010.004561-0/000-
00. Relator Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado em 03 mai 2010. Disponível 
em: <https://www.tjms.jus.br/cjsg/>. Acesso em: 25 nov. 2020. 
 
 MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração em Apelação 
Cível 2010.004561-0/000-00. Relator Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgado 
em 14 jun. 2010. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/cjsg/>. Acesso em: 25 
nov. 2020. 
 
MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Recurso virtual, 
Melhoramentos, 2020. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/pangolim/>. Acesso em: 3 ago. 2020. 
 
MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
 
MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota; OLIVEIRA, Carla Mariana Aires; ARAÚJO, 
Luana Adriano. Pegadas das mudanças climáticas: interconexões entre a causa 
animal e a questão climática. Revista Brasileira de Direito Animal, v. 12, p. 167-191, 
2017. 
 
MORAES, Germana de Oliveira. Del desarrollo sostenible a la armonía con la 
naturaleza: la influencia del nuevo constitucionalismo latinoamericano sobre el 
Programa de las Naciones Unidas Armonía con la Naturaleza (HWN UN). Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza/CE, v. 37.2, jul./dez., p. 
395-404, 2017. 
 
MORATO LEITE, José Rubens. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens (Orgs.). Direito Constitucional 
Ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Constitucionalização do Direito 
Administrativo. Revista da Procuradoria-Geral do Município de Juiz de Fora – 
RPGMJF, Belo Horizonte, ano 2, n. 2, p. 13-23, jan./dez., 2012. 
 
MORIN, Edgar; ANDRADE, José Maria Tavares de. Iniciação ao pensamento 
complexo. ASIN: B019BHNBQ2. 2015. eBook. 
 
MOURA, Anderson Luiz Martins de. Responsabilidade civil ambiental do poluidor 
indireto: reflexões e tendências. In: GONÇALVES, Albenir Itaboraí Querubini;  
BURMANN, Alexandre; ANTUNES, Paulo de Bessa (Orgs.). Direito Ambiental e os 30 
Anos da Constituição de 1988. Londrina, PR: Thoth, 2018. 
 
NALINI, José Renato. Ética ambiental. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
 
NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994. 
 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 255 

 

OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Direitos da natureza: biocentrismo? Revista 
Direito e Desenvolvimento, João Pessoa, v. 8, n. 2, p. 128-142, 2017. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Acordo Regional sobre Acesso à 
Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na 
América Latina e no Caribe. Ecazú, 4 mar. 2018. Disponível em: 
<https://www.cepal.org/pt-br/acordodeescazu/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Declaração de Joanesburgo sobre 
Desenvolvimento Sustentável. 2002. Disponível em: 
<https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm
>. Acesso em: 5 set. 2019. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Dia Mundial do Pangolim chama a 
atenção para mamíferos mais traficados no mundo. 2020. Disponível em: 
<https://news.un.org/pt/story/2019/02/1660171>. Acesso em: 23 jun. 2020. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Resolução da Assembleia Geral das 
Nações Unidas A/RES/37/7. 28 out. 1982. Disponível em: <https://www.dh-
cii.eu/0_content/investigao/files_CRDTLA/convencoes_tratados_etc/carta_mundial
_da_natureza_de_28_de_outubro_de_1982.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2020. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. The future we want. United Nations 
Conference on Sustainble Development. Rio de Janeiro, 20-22 jun. 2012. Disponível 
em: <https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations Conference on the 
human environment. Stockholm, 5-16 jun 1972. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. United Nations Conference on 
Environment and Development. Rio de Janeiro, 3-14 jun. 1992. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/docs/meio-ambiente/>. Acesso em: 23 jun. 2019. 
 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE – OPAS. Folha informativa – COVID-
19 (doença causada pelo novo coronavírus). 2020. Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.phpoption=com_content&view=article&id=6101:c
ovid19&Itemid=875>. Acesso em: 8 ago. 2020. 
 
PADILHA, Norma Sueli. Compromisso constitucional da sustentabilidade ambiental: 
desafios de sua concretização frente à necessidade de revisão do ensino jurídico e 
atualização dos implementadores judiciais da normatividade ambiental. Pensar, v. 
16, n. 2, p. 730-766, jul./dez., 2011. 
 
PADILHA, Norma Sueli; POMPEU, Gina Vidal Marcílio. Retrocessos nas políticas 
ambientais brasileiras e as metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável: 

https://news.un.org/pt/story/2019/02/1660171


 
 
 
 
256 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

estratégias e indicadores para implementação do estado de direito ambiental. 
Revista de Direito Ambiental-RDA, RT-Online, v. 96, out./dez., 2019. 
 
PANTOJA, Jairo Enrique Lucero. Función de utilidad. Entre el ambiente y el 
sostenimiento de la economía. Medio Ambiente & Derecho – Revista Electrónica de 
Derecho Ambiental, Sevilla, n. 32, p. 1-17, 2018. 
 
PELIZZON, Alexandre; SANTIAGO, Mariana Ribeiro. The ‘harmony with nature’ 
paradigm in Brazil. Revista Argumentum – RA, v. 21, n. 1, jan/abr, p. 465-487, 2020. 
 
PENNA, Ana Christina de Barros Ruschi Campbell; BASTIANETTO, Lorena Machado 
Rogedo. A nova ética ambiental contemplando um olhar para o “outro”. In: SOUZA, 
José Fernando Vidal de; BORGES, Leonardo Estrela; PADILHA, Norma Sueli (Orgs.). 
Direito Ambiental e socioambientalismo III [Recurso eletrônico on-line], 
CONPEDI/UnB/UCB/IDP/UDF. Florianópolis: CONPEDI, 2016. 
 
PEREIRA, Mioranza Koppe; TOIGO, Jerônimo de Castilhos; SMANIOTTO, Régis 
Andreas. Regularização de situações consolidadas em área urbana: análise da 
Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n. 13.465, de 2017. In: RECH, 
Ubaldo; ALMEIDA, Juliana Cainelli de; RAVANELLO, Tamires (Orgs.). Direito 
Urbanístico-Ambiental: uma visão epistêmica [Recurso eletrônico on-line]. Caxias 
do Sul, RS: Educs, 2019. 
 
PINHEIRO, Luciana Barreira de Vasconcelos; VIEIRA, Patrícia Albuquerque. A 
importância da ciência para a prevenção de pandemias sob o enfoque 
jusambiental: constatações a partir da covid-19. In: POMPEU, Gina Vidal Marcílio; 
POMPEU, Randal Martins (Orgs.). A racionalidade ambiental, o diálogo dos saberes 
e o papel da universidade. Porto Alegre: Fundação Fênix, 2020, p. 97-117. 
 
POMPEU, Gina Vidal Marcílio; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. A dimensão  
socioambiental da propriedade na ordem econômica brasileira. Novos Estudos 
Jurídicos – Eletrônica, v. 20, n. 3, p. 835-859, set./dez., 2015. Disponível em: 
<www.univali.br/periodicos>. Acesso em: 11 nov. 2020. 
 
PRIEUR, Michel. Chapter 18: Non-regression. In: AQUILA, Yann; VIÑUALES, Jorge. E. 
(Eds.). A global pact for the environment: legal foundations. Cambridge: C-EENRG, 
2019. 
 
ROTHENBURG, Walter Claudius. Não retrocesso ambiental: direito fundamental e 
controle de constitucionalidade. In: BRASIL. Senado Federal. Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). Princípio da 
proibição de retrocesso ambiental. Brasília: Senado Federal, 2012, p. 250.  
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242559>. Acesso em: 24 
jun. 2019. 
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre as ciências e as artes. Trad. Lourdes 
Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 257 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 
2020. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Refundación del Estado en América Latina: 
Perspectivas desde una epistemología del Sur. Lima: Instituto Internacional de 
Derecho y Sociedad y Programa Democracia y Transformación Global, 2010. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências na transição para 
uma ciência pós-moderna. Revista do Instituto de Estudos Avançados da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 46-71, 1988. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 5. ed. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A integridade ecológica como princípio ou norma 
fundamental (Grundnorm) do Direito Ambiental no Antropoceno. Genjurídico, 2020.  
 
Disponível em: <genjuridico.com.br>. Acesso em: 10 jan. 2021. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A proibição do retrocesso ecológico e as mudanças no 
Ministério do Meio Ambiente. Conjur, 2019. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2019-fev-15/direitos-fundamentais-proibicao-
retrocesso-ecologico-ministerio-meio-ambiente>. Acesso em: 6 dez. 2020. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ecológico. 6. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Novos desenvolvimentos na seara 
do assim chamado princípio da proibição de retrocesso ecológico à luz da atual 
jurisprudência do superior tribunal de justiça (STJ) e do supremo tribunal federal 
(STF). Revista de Direito Ambiental – RDA, RT-Online, v. 96, out./dez., 2019. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O Direito Constitucional-Ambiental 
brasileiro e a governança judicial ecológica: estudo à luz da jurisprudência do 
Superior Tribunal De Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Constituição, 
Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional, v.11, n. 20, jan./jul., 2019, p. 42-110. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; MACHADO, Paulo Afonso; FENSTERSEIFER, Tiago. 
Constituição e legislação ambiental comentadas. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang; TIAGO, Fensterseifer. Direitos ambientais procedimentais: 
acesso à informação, a participação pública na tomada de decisão e acesso à 



 
 
 
 
258 | Fato consumado e integridade ecológica:  governança judicial à luz da súmula nº 613 do STJ 

justiça em matéria ambiental. Revista Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica, v. 23, 
n. 2, maio/ago., p. 417-465, 2018. 
 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010. 
 
SERGE, Latouche. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Trad. Cláudia Berliner. 
São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 
2014. 
 
SOLDATI, Manoelle Brasil; SOUZA, Maria Cláudia Antunes de; PASOLD, Cesar Luiz. 
Novo constitucionalismo latino-americano: exemplo de acesso à água potável. In: 
SOUZA, Maria Cláudia Antunes de; POMPEU, Gina Vidal Marcilio; FREITAS, Ana 
Carla Pinheiro. Gestão das águas: dignidade humana e sustentabilidade por meio 
do fortalecimento das cadeias de valor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 
 
SOUZA, Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de; SOARES, Ricardo Maurício 
Freire. A atuação limitadora do poder de polícia da administração pública em 
benefício do bem-estar coletivo. Revista de Direito Administrativo e Gestão Pública, 
Salvador, v. 4, n. 1, p.76-97, jan./jun., 2018. 
 
SPEIGHT, James G. Climate Change Demystified. Beverly, MA: Scrivener Publishing, 
2020. 
 
STEFFEN, Will; PERSSON, Åsa; DEUTSCH, Lisa; ZALASIEWICZ, Jan; WILLIAMS, Mark; 
RICHARDSON, Katherine; CRUMLEY, Carole; CRUTZEN, Paul; FOLKE, Carl; GORDON, 
Line; MOLINA, Mario; RAMANATHAN, Veerabhadran; ROCKSTRÖM, Johan; 
SCHEFFER, Marten; SCHELLNHUBER, Hans Joachim; SVEDIN, Uno. The 
anthropocene: from global change to planetary stewardship. Ambio, v. 40, n. 7, p. 
739-761, nov. 2011. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC335772/>. Acesso em: 3 ago. 
2020. 
 
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Ebook.  
TESSLER, Marga Inge Barth. O fato consumado e a demora na prestação 
jurisdicional no direito estudantil. Revista de Doutrina da 4ª Região. Porto Alegre, n. 
7, jul., 2005. Disponível em: 
<https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/indi
ces/Materias/Direito_Administrativo.htm>. Acesso em: 13 nov. 2020. 
 
TODOROV, Tzvezan. Os inimigos íntimos da democracia. Trad. Joana Angélica 
d’Ávila Melo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
 
TOZZO, Camila Dias Marques. Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, de 24 de 
outubro de 2018. In: GOMES, Carla Amado; DICKSTEIN, André; GIORDANO, Nathalie; 



 
 
 
 
 

Luciana Barreira | 259 

 

GONÇALVES, Monique Mosca (Orgs.). Anotações de jurisprudência ambiental 
brasileira [Recurso eletrônico on-line], Lisboa: Faculdade de Direito, Universidade de 
Lisboa, 2020. 
 
TURATTI, Luciana; SILVA, Jaiane Braga da. Meio ambiente e globalização: a 
imprescindibilidade de uma racionalidade ambiental. Revista de Direitos Culturais, 
Santo Ângelo, v. 14, n. 32, p. 69-88, 2019. 
 
UNDP. United Nations Development Programme. Human Development Report 2020. 
The next frontier: Human development and the Anthropocene. New York, 2020.  
Disponível em: <https://www.hdr.undp.org/en/content/2020-human-development-
report-next-frontier-human-development-and-anthropocene>. Acesso em: 21 jan. 
2021. 
 
UNECE. United Nations Economic Commission. Aarhus Convention. Danish city of 
Aarhus, 25 jun. 1998. Disponível em: <www.unece.org/env/pp/ratification.html>. 
Acesso em: 7 dez. 2020. 
 
UNEP. United Nations Environment Programme. 6 fatos sobre coronavírus e meio 
ambiente. 2020. Disponível em: <https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-
reportagens/reportagem/6-fatos-sobre-coronavirus-e-meio-ambiente>. Acesso 
em: 23 jun. 2020. 
 
UNEP. United Nations Environment Programme. Environmental Rule of Law: First 
Global Report. United Nations Environment Programme, Nairobi. 2019. Disponível 
em: 
<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27279/Environmental_r
ule_of_law.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 14 jun. 2021. 
 
VASCONCELOS, Luciana Barreira de; FREITAS, Ana Carla Pinheiro. As áreas de 
preservação permanente no entorno de lagos e lagoas no novo código florestal e na 
Lei nº 16.810/2019 do Estado do Ceará à luz do princípio da vedação de retrocesso 
ambiental. Revista de Direito Ambiental-RDA, RT-Online, v. 97, p. 179-203, jan./mar. 
2020. 
 
WALLACE, Rob. Big farms make big flu: dispatches on infectious disease, 
agribusiness, and the nature of science quantity. New York: Monthly Review Press, 
2016. 
 
WWF. World Wild Life. Below the canopy: plotting global trends in forest wildlife 
populations. Disponível em: <https://www.worldwildlife.org/publications/below-
the-canopy>. Acesso em: 8 dez. 2019. 
 
ZANETI JR., Hermes. Constitucionalismo garantista e precedentes vinculantes em 
matéria ambiental. Limites e vínculos ao ativismo judicial contrário ao meio 
ambiente. Revista de Direito Ambiental – RDA, RT-Online, v. 78, p. 179-213, 
abr./jun., 2015. 

https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/6-fatos-sobre-coronavirus-e-meio-ambiente
https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/6-fatos-sobre-coronavirus-e-meio-ambiente


 



 

SOBRE A AUTORA 
 

 
LUCIANA BARREIRA DE VASCONCELOS PINHEIRO 

 
Doutoranda em Direito Constitucional e Teoria Política do Programa de Pós-
Graduação stricto sensu da Universidade de Fortaleza (UNIFOR); Mestre em Direito 
Constitucional e Teoria Política pela mesma instituição. Especialista em Direito 
Público Material pela Universidade Gama Filho (UGF). Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Procuradora em exercício na Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE) desde 1º julho de 2010. 
Contato: lu-barreira@hotmail.com 
 

 

 

 



 

Alexandre Viala 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


