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Resumo: Objetivou-se com este trabalho fazer uma reflexão sobre a tutela constitucional do meio ambiente. Para tanto foram
analisados os fundamentos do direito ambiental e meio ambiente, bem como os princípios que os norteiam e o tratamento a eles
dispensados pela Constituição Federal e legislações pertinentes. O direito ambiental traz à tona uma série de discussões que
ultrapassam sua materialidade, não se resolvendo apenas na esfera processualística. Na realidade é um novo marco epistemológico
da própria ciência do Direito que aponta um novo horizonte de discussão sobre o tema, abordando a questão política e social.
Palavras-chave: meio ambiente; tutela constitucional; direito ambiental.
Abstract: It was objectified with this work a reflection on it tutors constitutional of the environment. For so much the foundations
of the environmental law and environment itself were analyzed, as well as the beginnings that the direction and the treatment
to them released by the Federal Constitution and pertinent legislations. The Environmental Law brings the raise a series of
discussions that surpass its materials, if just not solving in the sphere lawsuit. In fact, it is a new mark meaning of the own science
of the Law that it aims a new discussion horizon on the theme, approaching the political and social subject.
Keywords: environment; tutors constitutional; Environmental law.

Introdução
A dificuldade de identificar quem tem o uso de
direito e de fato sobre o meio ambiente e os recursos
ambientais talvez repouse na impossibilidade de
conceituá-lo em toda a sua plenitude, em que possa
estar presente não só o sentido jurídico, mas também o
filosófico e o social. A definição do direito, de forma
estanque e acabada, não se apresenta como tarefa de
fácil solução, por tratar-se de uma ciência dinâmica e
ilimitada dos fenômenos, cujos reflexos estão atrelados
às relações sociais, as quais servem como apoio no
desenvolvimento da política de meio ambiente.
Os juristas, por intermédio de suas proposições e
experiências, trazem ensaios de definições de meio
ambiente dirigidas às condutas do homem. O jurista
italiano RUGGIERO 1 apresenta a seguinte
conceituação: “O direito é a norma das ações humanas
na vida social, estabelecida por uma organização
1

soberana e imposta coativamente à observância de
todos”. Com isso, o direito pode ser considerado um
conjunto de normas positivas que regulam a vida em
sociedade, impostas de forma coativa, devendo ser
observadas por todos.
Ante as diversas peculiaridades da vida social,
as quais o direito procura normatizar, encontram-se
as matérias do seu objeto, tendo como base os vários
ramos do direito, tais como: direito civil, direito penal,
direito processual civil, direito processual penal e o
direito penal, que tem como escopo maior a
incidência de suas regras sobre o meio ambiente,
relativas aos seus direitos e obrigações.
Muitas vezes, a sociedade depara com atos ou fatos
até então desprezados pela ciência jurídica, devido à
“insignificância” das relações sociojurídicas. Tal
situação ocorreu com o direito ambiental,
principalmente no que tange ao campo da incidência
de normas processuais, cuja reflexão jurídica se justifica
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por sua abrangência no campo de atuação e pelos
reflexos jurídicos que produz. Ante as incertezas e
indecisões relativas às políticas ambientais faz-se, no
decorrer deste trabalho, um ensaio de reflexão acerca
da legislação ambiental, na busca de elucidar os fatores
legais pertinentes ao meio ambiente.

O desenvolvimento sustentável e o
direito
O rápido crescimento econômico das sociedades
modernas trouxe conseqüências preocupantes para um
conjunto de bens coletivos e individuais, como os recursos
ambientais. Como reação a esse problema, a crescente
preocupação com o meio ambiente e o surgimento de
uma nova série de demandas sociais passaram a exigir
uma grande reciclagem em todas as ciências, inclusive
nas áreas das ciências sociais. Entre os novos temas que
surgem com destacado interesse está a questão dos
interesses difusos (meio ambiente), ensejando uma nova
conduta para o direito e sua função.
Tal questão foi abordada no relatório da Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento2,
mais conhecido por Relatório Brundtland e que
estabeleceu as bases conceituais do desenvolvimento
sustentável. O relatório propõe um regramento
jurídico da conduta humana, da sociedade e do
Estado em face do meio ambiente. Ao “direito
humano fundamental a um meio ambiente adequado
à saúde e bem-estar de todos os homens”3, formulou
princípios-deveres, dentre os quais cabem destacar:
a) o estabelecimento de uma responsabilidade social
fundada na eqüidade entre as gerações ao realizar
um “empréstimo” ambiental em relação ao futuro,
não se questionando opinião, licença ou voto dos
potenciais prejudicados;
b) a implementação da solidariedade e da igualdade
internacionais, prevenindo simultaneamente o
desenvolvimento à custa da espoliação e
degradação da qualidade de vida de outros povos;
c) a atribuição como meta econômico-social ao
chamado “desenvolvimento sustentável”, que
consiste no progresso da atividade econômica
compatível com a utilização racional de recursos
ambientais, representando a rejeição ao desperdício,
à ineficiência e ao desprezo por esses recursos.
2
3

Com a adoção desses princípios jurídicos relativos
ao meio ambiente, surge a responsabilidade que deve
ser assumida pelo Poder Público de cada país na
preservação do meio ambiente.
O direito ambiental é um novo campo de atuação
da ciência jurídica, possuindo características
peculiares e conceitos próprios, mas aguardando uma
organização normativa, objeto de sistematização que
permitirá a construção de uma nova ordem jurídica
alicerçada em bases diversas da ora vigente, voltada
para a construção do desenvolvimento social.
O meio ambiente foi considerado o objeto precípuo
do direito ambiental, no momento em que a
Constituição Federal de 1988 tratou de identificá-lo,
em seu artigo 225, como “bem de uso comum do povo”
e “essencial à sadia qualidade de vida”.
A expressão bem, no direito, tem conotações
diferentes do emprego usual do termo. Assim, o conceito
de bem de uso comum do povo, dado ao meio ambiente
pelo constituinte, leva, quase que inevitavelmente, a
enquadrá-lo no conceito civilista de bem público. O
Código Civil Brasileiro classificou os bens públicos em
bens: de uso comum do povo, como os mares, os rios, as
ruas e as praças; de uso especial, como os edifícios
destinados ao serviço estatal; e dominiciais, que são os
constituídos de bens que formam o patrimônio da União,
dos Estados e dos municípios.
Para facilitar o entendimento e diferenciar os
referidos bens públicos dos tidos como particulares,
estribou-se nos seus proprietários, de forma a considerar
bens públicos os pertencentes à União, aos Estados e
aos municípios, e bens particulares, por exclusão,
aqueles não pertencentes à União, nem aos Estados
nem aos municípios. Há determinados bens que por
impossibilidade física, jurídica e social não pertencem,
exclusivamente, a ninguém, pertencendo porém, ao
mesmo tempo, a todos.
Na incapacidade física, reside a impossibilidade
de serem apreendidos os bens, como ocorre com os
bens corpóreos e individuados; e a impossibilidade
jurídica verifica-se quando obstado o exercício da
propriedade, vez que reclama proprietários certos e
determinados, ou ao menos determináveis, o que não
é possível ocorrer com o bem ambiental. Contudo, a
impossibilidade social revela-se, uma vez que esses bens
pertencem a uma coletividade não identificada ou a
um ilimitado número de pessoas, tal como ocorre com
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a água, o ar, o solo, as condições salubres do trabalho,
a sadia qualidade de vida, o respeito à intimidade e,
ainda, a saúde, a liberdade de pensamento e credo,
patrimônio genético de um país, flora e fauna,
patrimônio cultural e outros, constituindo, dessa forma,
os denominados bens difusos, posto que se difundem
no tempo e no espaço.
Tais bens não pertencem, exclusivamente, ao
Estado nem tampouco ao particular, pois como
observou Capelletti 4 , “entre o público e o privado
criou-se um abismo preenchido pelos direitos
metaindividuais”, o que permite classificar o direito
ambiental como um direito difuso.

O direito ambiental e os princípios e
fundamentos constitucionais
A Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981
complementa a Política Nacional do Meio Ambiente,
com seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação. Ressalta-se que o direito ambiental deve
verificar, antes dos seus próprios princípios, os
princípios e fundamentos constitucionais fixados na
Constituição Federal, a fim de formar um conjunto
harmonioso e compatível com o ordenamento
jurídico existente. A Constituição Federal listou
vários princípios fundamentais em seu artigo 1º,
devendo ser destacado, entre eles, numa análise
antropocêntrica, o fundamento inserido no inciso
III, qual seja a dignidade da pessoa humana, o que
envolve o escopo do meio ambiente, que é a “vida
em todas as suas formas”, definido pela Lei nº 6.938/
81, em seu artigo 3º, inciso I.
Por conseguinte, não se admitem estudos do direito
ambiental divorciados ou distantes desse objetivo. Esse
direito, como bem de uso comum e essencial à sadia
qualidade de vida, incide na criação de normas físicas,
jurídicas e sociais que irão regular o denominado meio
ambiente, cuja área específica dos estudos jurídicos
encobre interesses públicos e privados, individuais e
coletivos, complementando-se com outros ramos do
direito por configurar um direito difuso, porquanto seu
objeto é indivisível e seus titulares indetermináveis,
ligados por um interesse unitário.

A Política Nacional do Meio Ambiente objetiva não
só a preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental, mas também se compromete a assegurar as
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana, atendendo aos princípios já
previstos na constituição e constituindo outros que
assegurem a tutela jurídica do meio ambiente.
Princípios Fundamentais do Meio Ambiente
Na seqüência da reflexão acerca das políticas
ambientais cabem o conhecimento e o esclarecimento
dos princípios fundamentais do meio ambiente que
estão preconizados na Constituição Federal de 1988,
bem como na Lei nº 6.938/81, a qual trata da Política
Nacional do Meio Ambiente.
a) Princípio do direito humano
Decorre do primeiro princípio da Declaração de
Estocolmo de 1972 e discorre:
Os seres humanos constituem o centro das
preocupações relacionadas com o desenvolvimento
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e
produtiva em harmonia com o meio ambiente5.

b) Princípio do desenvolvimento sustentável
Procura conciliar a proteção do meio ambiente
com o desenvolvimento socioeconômico para a
melhoria da qualidade de vida do homem. É a
utilização racional dos recursos não renováveis.
Também conhecido como meio ambiente
ecologicamente equilibrado ou ecodesenvolvimento6.
Tal princípio está calcado na obtenção de parâmetro
para o desenvolvimento socioeconômico, de forma
adequada, planejada e responsável, capaz de preservar
o meio ambiente para as presentes e futuras gerações,
em todas as suas potencialidades, segundo dispositivo
do artigo 225, caput, da Constituição Federal. No
entanto, não se quer, com isso, engessar a atividade
e o desenvolvimento econômico, imprescindíveis a
qualquer sociedade, pois, como lembra MOREIRA7 ,
“(...) é indissociável, nos tempos modernos, a
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correspondência existente entre a Constituição do
Estado e a Constituição Econômica”. Cabe destacar
que não mais é tolerado, em nome do referido
desenvolvimento, o exercício do liberalismo selvagem
em detrimento da justiça social, direito de todos.
c) Princípio do poluidor-pagador
A Declaração do Rio/92 traz no seu princípio
treze:
Os Estados devem desenvolver legislação nacional
relativa à responsabilidade e indenização das vítimas
de poluição e outros danos ambientais. Os Estados
devem ainda cooperar de forma expedita e
determinada para o desenvolvimento de normas de
direito internacional ambiental relativas à
responsabilidade e indenização por efeitos adversos
de danos ambientais causados, em áreas fora de sua
jurisdição, por atividades dentro de sua jurisdição ou
sob seu controle8.

E no princípio dezesseis:
Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio,
arcar com o custo decorrente da poluição, as
autoridades nacionais devem procurar promover a
internacionalização dos custos ambientais e o uso de
instrumentos econômicos, levando na devida conta o
interesse público, sem distorcer o comércio e os
investimentos internacionais9.

Ao contrário do que pode sugerir tal princípio –
permissividade de poluir mediante pagamento –,
trata-se de uma imposição a todas as pessoas, que
devem suportar os dispêndios dos custos relativos às
medidas que sejam necessárias, visando eliminar a
contaminação do meio ambiente ou reduzi-la aos
padrões admissíveis, com o intuito de assegurar uma
sadia qualidade de vida.
O legislador constitucional tipificou no artigo 225,
parágrafo 3º, medidas jurídicas de sujeição, de direito
material, para aqueles que praticarem condutas ou
atividades lesivas ao meio ambiente, destacando-se a

sujeição dos infratores a sanções penais e administrativas,
sem prejuízo da reparação dos danos provocados. O
poluidor deverá arcar com o prejuízo causado ao meio
ambiente. Impera, no sistema vigente, a responsabilidade
objetiva, ou seja, basta a comprovação do dano ao meio
ambiente, a autoria e o nexo causal, independentemente
da existência da culpa10.
d) Princípio da prevenção
Decorre do princípio quinze da Declaração do
Rio/92, a saber:
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da
precaução deve ser amplamente observado pelos
Estados, de acordo com suas capacidades. Quando
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a
ausência de absoluta certeza científica não deve ser
utilizada como razão para postergar medidas eficazes
e economicamente viáveis para prevenir a
degradação ambiental.

É regra, na doutrina ambientalista, a
irreparabilidade do dano ambiental ante a
irreversibilidade de seus efeitos. Canotilho e
Moreira11 discorrem:
O direito ao ambiente é, desde logo, um direito
negativo, ou seja, um direito à abstenção, por parte do
Estado e por parte de terceiros, de ações
ambientalmente negativas.

Vislumbra-se a necessidade de utilização de
instrumentos processuais a fim de que esse princípio
tenha, tanto quanto possível, observada a sua
importância no direito ambiental, cujo caráter
preventivo se sobrepõe aos demais.
e) Princípio da participação
É de extrema importância a atuação de todos na
proteção e preservação do meio ambiente, uma vez que
isso se impõe a todos que se encontram unidos pelo liame
comum da co-participação. Cabe observar que o direito
ambiental, pela sua tônica, a todos interessa12.

DECLARAÇÃO do Rio de Janeiro, 1992.
Ibid.
10
CONSTITUIÇÃO Federal, 2002, p. 135.
11
Apud Constituição da República Portuguesa anotada, 1985, p. 348.
12
SIRVINKAS, 2002, p. 39.
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f) Princípio da ubiqüidade
É aquele que vê no direito ambiental, antes de
tudo, o seu destinatário que, em última instância, é
toda a sociedade, porquanto não se pode dissociar
dos demais flancos que a compõem. Assim sendo, esse
princípio atua em todas as áreas ligadas ao
desenvolvimento dos seres.
O direito ambiental abarca princípios
constitucionais e os comunga com princípios próprios,
permitindo, dessa forma, delimitar o campo de atuação
que deve ser observado, a fim de direcionar normas de
incidência a serem aplicadas ao ambiente, atendendo
à finalidade precípua de dar ao homem uma sadia
qualidade de vida e concomitantemente aos princípios
fundamentais
da
Constituição
Federal,
consubstanciados pela dignidade da pessoa humana.
Para que isso seja alcançado é necessária a segura
e rápida distribuição da tutela jurisdicional,
indispensável para a concretização dos direitos, que
compõe o anseio secular da dignidade da pessoa
humana, por ser ela a destinatária das normas
jurídicas. Contudo, não adianta haver as disposições
legislativas, elaboradas com sólidos fundamentos
jurídicos, filosóficos e sociais, se insuficientes de
aplicação prática e concreta13.
Esse anseio contemporâneo por uma justiça
célere exige meditação do modelo internacional
traçado para o processo, a fim de apresentar opções
ou a criação de meios processuais eficazes de
obtenção da justiça. O objetivo da tutela
jurisdicional constitucional em matéria ambiental
não é somente a efetiva proteção do meio ambiente
mas também a sua utilização de forma racional e a
conscientização social ante os danos ambientais, pois
de nada adianta uma tutela constitucional ampla
sem eficácia no meio social. É por meio de atos de
preservação e utilização racional dos recursos que o
indivíduo, no seu meio, pode e deve realizar a tutela
ambiental particular14.
Esse Estado de Bem-estar Ambiental não será
fruto de conquista do poder por um partido nem
será privilégio de uma região. Ele deve ser uma
referência norteadora de atuação do campo da

13
14
15

radicalização da democracia e da nova cidadania
emergente, que é a cidadania ambiental, típica do
terceiro milênio, cheia de contradições, com
avanços e recuos, mas resgatando a utopia de que
cada povo pode construir a história e de que esta
não está determinada pelas forças indefectíveis do
mercado globalizado, resumindo a possibilidade de
existência a simples consumidores de uma
sociedade pós-moderna15.

Considerações finais
À luz da Tutela Constitucional é permitido a
todo cidadão usufruir dos recursos naturais e viver
num ambiente ecologicamente equilibrado, o qual é
um bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo ao Poder Público o dever
de defendê-lo e ao cidadão o de preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
O direito é produzido pelos homens e para os
homens e, a partir desse entendimento, em confronto
com a análise e a perfeita compreensão das
peculiaridades dos interesses difusos tutelados pelo
direito ambiental, pode-se entender a necessidade
de mudança de paradigmas, a fim de buscar soluções
alternativas para os conflitos ambientais, uma vez
que o homem é integrante da natureza e responsável
direto pela sua utilização e preservação.

ANTUNES, 2002, p. 73.
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