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R E S U M O 
 
 
 
 

Há muito a questão da efetividade das normas jurídicas vem 

sendo objeto de análise por parte de estudiosos da ciência jurídica, tendo 

em vista que nesta seara encontram-se as bases da funcionalidade do 

Direito, enquanto instrumento modelador das relações humanas. 

Nesta perspectiva, a presente dissertação enfoca a forma pela qual 

as normas constitucionais referentes à função socioambiental da 

propriedade são recepcionadas pelos seus destinatários sociais 

(comunidade) e institucionalizados (Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário) e, em última análise, a conseqüência final do tratamento 

recebido. 

Discorrer-se-á sobre a força normativa do princípio da função 

socioambiental da propriedade, a partir da perspectiva funcional dos 

princípios insertos na Carta Constitucional e, de acordo com a legislação, 

doutrina e jurisprudências que lhe são correlatas. 

Com base em tais análises, adota-se como conclusão do presente 

estudo a parcial efetividade do princípio da função socioambiental da 

propriedade, indicando-se os fatores jurídicos e metajurídicos de tal 

sustentação. 

Na mesma oportunidade em que as causas de tal fenômeno são 

apontadas, novos paradigmas são propostos com o escopo de se alcançar 

melhores resultados no tocante aos efeitos das normas constitucionais 

ambientais de princípios, com a consciência de que tais contribuições não 
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encerram em definitivo o referido debate (antes fomentam-no)  nem estão 

isentas de reparos.  
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A B S T R A CT 
 

 

For a while, the effectiveness of the legal norms has been the 

object of analysis by the scholars of Law School, having noticed that in 

this field we find the bases of the laws functionality, as a modeling 

instrument of human relations. 

In this perspective, the present dissertation emphasizes the way 

by which the constitutional norms related with the social-environment 

function of property are received by the social ( the community) and 

institutional (Legislative, Executive and Judicial Power) destinies, and in 

a last stance , the final consequence of the treatment received. 

The text will deal with the normative force of the social-

environment function of property beginning with functional perspective 

of the inner principles of the Constitution and, in accordance with the 

legislation, doctrine and case law which are correlated. 

Based in such analysis, the present study concludes that the 

social-environment function of property is imbued with partiality, 

indicating the legal and extra-legal factors of such support. 

In the same circumstances in which the causes of such 

phenomenon are outlined, new paradigms are proposed in scope of 

achieving better results associated with the effects of the constitutional 

norms of environmental principles, having in mind that these 
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contributions do not put an end to the aforesaid debate (on the contrary 

incited it) and are not immune to corrections. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

 

 
Contemporaneamente o ideário coletivo vai sendo tomado pela 

compreensão de que o destino do homem no mundo está intimamente 

ligado ao dos outros seres e depende de sua capacidade de extrair da 

natureza, com um mínimo de dano, o indispensável à sobrevivência 

digna da espécie. A idéia de que o homem domina e submete a natureza à 

exploração ilimitada, perdeu seu fundamento ético.   

O homem, ainda que de forma lenta, compenetra-se de sua 

responsabilidade e passa a desenvolver mecanismos para a proteção da 

natureza, tendo como nortes a necessidade de sobrevivência de seres das 

futuras gerações, bem como, a sua própria. Como pano de fundo da idéia 

de proteção ambiental está a compreensão de que sujeitos inexistentes 

têm direito à vida em um mundo que ofereça, no mínimo, tantas 

possibilidades quantas as existentes na atualidade, em termos de 

qualidade ambiental, ou seja, faz parte do novo paradigma ambiental, 

além do ideal de desenvolvimento sustentável, a questão da eqüidade 

intergeracional. 

Por outro lado, também o homem atual é compelido a equacionar 

de forma equilibrada, a sua necessidade de extrair da natureza os recursos 

que ela oferece, sem esgota-los e de forma a possibilitar sua renovação, 

quando possível.   

Da compreensão à concretização de um ideal ecológico de 

existência humana há um longo caminho a ser percorrido, a previsão 

abstrata de regras e a existência de sanções para casos de 



 14

descumprimento, ao que parece, não tem bastado a uma efetiva 

implementação da proteção ambiental, muito particularmente quando se 

trata de incorporar à propriedade sua dimensão funcional, dita 

socioambiental.  

Na mente do homem ainda persiste a idéia de propriedade da 

própria natureza e de que nos limites territoriais  de seu domínio tudo é 

possível, até mesmo colocar a vida na terra em risco. Prevalece a idéia de 

que a propriedade é uma conquista individual, a recompensa por esforços 

bem sucedidos, com o que se ignora de forma solene que a propriedade 

existe em razão de um consenso social, existe por que o Estado dita sua 

extensão e fixa as condições de exercício do direito. 

No Brasil da Constituição da República Federativa promulgada 

em 05 de outubro de 1988 restou evidente um novo consenso social em 

torno do direito de propriedade, sendo certo que o mesmo adquiriu uma 

nova dimensão, a propriedade é direito mais só é reconhecida como tal 

com o cumprimento da função socioambiental, entretanto, até o 

momento, com honrosas exceções, predomina o entendimento de que o 

direito de propriedade ainda é o mesmo da edição do Código Civil 

Brasileiro de 1916. 

O presente estudo trata, em última análise, de esclarecer os 

motivos pelos quais idéias tão caras à proteção ambiental ainda não 

tomaram conta do mundo jurídico e foi elaborado a partir de pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, com utilização de legislação constitucional e 

infraconstitucional, bem como, julgados dos tribunais pátrios. Também 

foi realizada uma pesquisa empírica envolvendo questões ambientais 

atuais e direito de propriedade, cujo substrato encontra-se no Anexo I, a 
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qual foi aplicada entre proprietários rurais da cidade de Formosa, Estado 

de Goiás e, serve de parâmetro para compreender, de forma local e 

particular, o que pensam aqueles que lidam com a terra.      

Por uma questão de clareza didática, os capítulos foram sendo 

elaborados de forma a explicitar e justificar o título da dissertação, a 

partir de uma fundamentação teórica de cada categoria analisada em 

paralelo à questão central do trabalho, consubstanciada na análise do 

fenômeno jurídico enquanto ordenamento efetivamente observado pelos 

destinatários. 

Com base nesta linha metodológica, a dissertação encontra-se 

estruturada da seguinte forma: O capítulo 1 e seus subcapítulos tratam 

dos fundamentos da efetividade do Direito. Nesta oportunidade o 

fenômeno jurídico é analisado globalmente, posto que, qualquer 

abordagem que levasse em conta apenas a eficácia, o fundamento da 

norma jurídica ou a sua vigência, conduziria a conclusões parciais, 

porque fato, valor e norma, sendo dimensões essenciais da experiência 

jurídica, estão sempre e necessariamente correlacionados.  

Assim, embora o presente estudo tenha como eixo principal o 

problema da efetividade das normas constitucionais ambientais referentes 

à função socioambiental da propriedade, abordou-se inicialmente a 

questão da vigência, da validade e da eficácia jurídica das normas, para 

só depois se analisar o outro lado do fenômeno jurídico: a eficácia social 

ou efetividade. De forma breve foram destacadas algumas teorias acerca 

da efetividade do Direito para após adentrar-se na questão da efetividade 

das normas jurídicas em cotejo com a realidade social . 
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No capítulo 2 é feita uma análise da sistematização e 

constitucionalização do Direito Ambiental no Brasil. Na oportunidade, é 

traçado um quadro evolutivo da proteção jurídica do ambiente no Brasil, 

desde a época do descobrimento, até os dias atuais.  Menciona-se ainda, a 

questão do Direito Ambiental, embora ramo autônomo do Direito, haurir 

do Direito Administrativo a estrutura protetiva do ambiente, utilizando-se 

de institutos administrativistas, com algumas adaptações de sentido e 

funções, em razão da diversidade de objetos tutelados. Ao final, a 

questão da constitucionalização da proteção ambiental é  tratada sob o 

enfoque dos direitos fundamentais de 3a. dimensão e a partir de uma 

visão antropocêntrica alargada, que acentua o papel do homem como 

responsável pelo meio ambiente, independentemente de sua utilidade 

econômica direita e imediata. 

A natureza das normas constitucionais ambientais é objeto de 

estudo do capítulo 3, partindo-se da análise da norma-regra e da norma-

princípio como gêneros da espécie norma jurídica, para depois se 

discorrer sobre as normas constitucionais de princípio referentes à função 

socioambiental da propriedade, ressaltando a estrutura das mesmas – 

pautas abertas, termos lingüísticos vagos, voláteis e prenhes de 

densificação. Ao final deste bloco, destacam-se as formas de incidência 

de tais princípios em relação ao exercício do direito de propriedade e à 

preservação do meio ambiente.  

O capítulo 4  diz respeito à classificação das normas 

constitucionais ambientais referentes à função socioambiental da 

propriedade, sob o enfoque da eficácia, aplicabilidade, densidade e grau 

de concreção, enfatizando-se que as normas constitucionais em relevo  
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alteram incisos e parágrafos de baixa densidade normativa (grau de 

concreção mínimo) com outros não tão voláteis.  

A interpretação das normas constitucionais relativas ao princípio 

da função socioambiental da propriedade é o tema do capítulo 5, 

tomando-se como norte inicial os métodos clássicos de interpretação e a 

necessidade de adoção de métodos e princípios específicos para a 

interpretação das normas constitucionais ambientais A abordagem final 

desse bloco situa a questão da ocorrência de colisão entre os direitos 

fundamentais da propriedade e do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

No capítulo 6 encontra-se o tormentoso debate  acerca da 

vinculação do Estado ao direito fundamental a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, abordando-se  a amplitude de tal vinculação 

e o modo pelo qual ela opera nas três esferas de poder (Legislativo, 

Executivo e Judiciário), com ênfase nesse último, enquanto guardião dos 

princípios constitucionais e também no importante papel que exerce no 

controle judicial dos atos do Poder Público em matéria ambiental. 

Finalizando, o capitulo 7 enfoca a concretização da função 

socioambiental da propriedade, sob os prismas legislativo, doutrinário e 

jurisprudencial, iniciando-se com uma breve digressão histórica acerca 

do instituto do direito de propriedade e sua função social, para depois 

coteja-lo com o meio ambiente enfatizando os equívocos e desencontros 

jurisprudenciais e doutrinários a respeito do tema.  

Ato contínuo, discorre-se sobre os fundamentos, natureza e 

formas de intervenção do Poder Público na propriedade como forma de 

manutenção da função socioambiental da mesma e também, sobre a 
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possibilidade de indenização em razão de tal intervenção, com ênfase na 

atuação do Poder Judiciário. Por derradeiro, a questão da efetividade do 

princípio da função socioambiental da propriedade é enfrentada com base 

em condicionantes jurídicas e metajurídicas que vão aos poucos sendo 

desveladas durante o desenvolvimento do trabalho. 

Na parte conclusiva, algumas ações são sugeridas, bem como, a 

mudança de paradigma em relação ao tema tratado, sem a pretensão de 

esgotar o assunto, mas sim de fomentar o debate, com vistas a uma 

abordagem dialética, séria e comprometida com os valores insculpidos no 

texto constitucional, que possa trazer avanços no campo da intricada 

relação homem/natureza.       
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS DA EFETIVIDADE DO 

DIREITO 
 

 

 

1.1 – Vigência e eficácia da norma jurídica 

 

 
Preliminarmente, oportuno se faz uma breve digressão acerca da 

distinção conceitual entre as categorias da vigência e eficácia (jurídica e 

social) da norma jurídica, como forma de ordenar metodologicamente o 

presente estudo. 

Para a escola sociológica a vigência de uma norma confunde-se 

com a sua eficácia, haja vista que para tal corrente do pensamento 

jurídico, vigente é o direito que obtém em realidade aplicação efetiva, 

disciplinando de fato as relações e a conduta do homem em sociedade e 

não aquele que vem escrito em uma folha de papel e despido de força 

normativa (real) para impor-se e ser aceita pelos seus destinatários1. 

Já para os adeptos do normativismo2, a distinção entre vigência e 

eficácia é cristalina. Enquanto a vigência da norma fica adstrita ao plano 

do dever-ser, satisfazendo-se com a sua simples existência, a eficácia 

                                                 
1 Silva, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 64. 
2 Kelsen, Hans. Teoria Pura do Direito,  Trad. João Batista Machado, São Paulo, 
Editora Martins Fontes, 2000, p. 29 e 30. 
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pertence ao mundo do ser, e depende da efetiva aplicação da norma e sua 

aceitação por parte de seus destinatários para sua completa configuração. 

Dentro desta perspectiva, o conceito de eficácia admite uma 

subdivisão em eficácia social e eficácia jurídica. Como será abordado 

mais à frente, entende-se por eficácia social ou efetividade a qualidade 

que tem a norma de realizar-se no mundo dos fatos por meio da aceitação 

de seus destinatários. Por seu turno, a eficácia jurídica diz respeito à 

potencialidade que toda norma possui de produzir em maior ou menor 

grau efeitos jurídicos. Neste sentido, a eficácia da norma está relacionada 

com a sua capacidade em potencial de ser aplicada (executada) e não 

com sua real aplicação (realizabilidade).   

No que se refere à doutrina pátria não há divergência no que 

tange ao conceito de eficácia jurídica como a capacidade da norma em 

produzir efeitos jurídicos3 possibilitando, assim, sua aplicação4 e 

irradiação dos efeitos que lhe são peculiares5.  

Pablo Navarro traz valiosa contribuição ao debate, conferindo  

importante  sentido  para  eficácia   (“capacidade  de obter, por meio de 

normas jurídicas, estado de coisas socialmente valiosos”), não 

diferenciando eficácia formal (jurídica) e social. Sustenta o autor que 

primeiro deve-se indagar sob que condições existe um sistema normativo 

e somente depois, analisar sua eficácia. 

                                                 
3 Silva, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 65/66. 
4 Neves, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, São Paulo, Editora Acadêmica,  
1994, p. 42. 
5 Barroso, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas- 
Limites e possibilidades da Constituição Brasileira, Rio de Janeiro, Editora Renovar, 
1996, p. 81. 
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A existência de um sistema jurídico, na opinião de Pablo Navarro, 

não tem como condição à eficácia deste, entendendo-se por eficácia a 

adequação um estado de coisas ao conteúdo normativo de normas que 

prescrevem comportamentos individuais (eficácia como relação). Já 

eficácia como propriedade denota uma característica da norma, sua 

eficácia analisada como o cumprimento coletivo da norma6, sob esse 

aspecto há uma certa correlação entre validade do sistema e eficácia7.  

Refletindo sobre a correlação sistema-eficácia, Alexy assevera 

que um sistema de normas ou uma norma desprovida de validez social, 

não tem a menor eficácia social e conclui que esse sistema ou essa norma 

não pode valer juridicamente8, ressaltando que somente uma norma 

ineficaz não macula o sistema. 

Para o referido autor, a validade jurídica de um sistema de normas 

depende da eficácia (social) das normas em geral. Sustenta que a 

validade jurídica ou formal das normas de um determinado sistema 

encontra-se na Constituição, escrita ou não, que descreve sob quais 

condições uma norma pertence ao sistema e por isso vale juridicamente, 

podendo–se chamar de adequação formal9. Pondera, por fim, que um 

sistema jurídico, em geral, não socialmente eficaz se destrói como 

sistema jurídico. 

Oportuno destacar que a validade é uma relação de pertinência da 

norma com o sistema, ou seja, norma válida é aquela que foi elaborada de 

                                                 
6 Navarro, Pablo. La Eficácia del Derecho,  Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1990, p. 59.  
7  Latorre, Angel. Introdução ao Direito, Coimbra, Almedina,  1996, p. 96 
8  Alexy, Robert . El Concepto y la Validez del Derecho, Trad. Jorge M. Senã, 2ª. 
Edição, Barcelona, Gedisa, 1997,  p. 89. 
9 idem,  p. 90 
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acordo com o previsto no processo legislativo, podendo ser deduzida das 

normas hierarquicamente superiores e imediatamente aplicada ao caso 

concreto.  

Assim,  validade não se confunde com a vigência, haja vista que 

pode haver uma norma jurídica válida não vigente, como ocorre, por 

exemplo, no caso da vacatio legis ou quando um preceito legal é 

revogado mas continua vinculando os casos pretéritos. 

Tecidas tais considerações, tem-se que para os fins do presente 

trabalho será adotada a concepção de eficácia jurídica e social como a 

capacidade da norma vigente de produzir efeitos jurídicos concretos e 

reais, isto é produzir efeitos formais e ao mesmo tempo ser observada 

pelas pessoas.  

 

 

1.2– Conceito de eficácia social ou efetividade 

 

 
Feitas às considerações acima, impende retomar a questão central 

do presente capítulo, destacando o conteúdo etimológico do vocábulo 

“efetividade”. Ao investigar tal palavra tem-se o seguinte norte: 

efetividade é qualidade de efetivo, é a atividade real, o resultado 

verdadeiro, tudo aquilo que, no dizer dos lexicógrafos mais recorrentes, 

presume-se coexistente. Em suma, tornar algo efetivo é levar a efeito 

algo já concebido, inspirado, ainda que o seu momento de criação 

coincida com o instante de concepção. Em rompante digressivo, pode-se 

atestar que a efetividade é a realização de algo preexistente no mundo das 
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aspirações ou mesmo no plano concreto, pontofinalizado por algum 

evento do mundo exterior que veio tornar possível sua concretização e 

suas naturais conseqüências.  

Em uma visão histórica do instituto, tem-se que a preocupação 

com a eficácia e, em especial com a efetividade das normas remonta à 

Declaração dos Direitos do Homem de 1789, consoante o disposto no 

artigo 16, onde se lê que toda sociedade que não assegurar a garantia de 

direitos, nem a separação de poderes, não teria Constituição. 

 Também na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

artigo 28, encontra-se disposição referente à efetividade do Direito no 

sentido de que todo homem tem direito “a uma ordem social e 

internacional na qual os direitos e liberdades mencionados na presente 

declaração podem ser realizados”. 

No cenário jurídico pátrio colhe-se na doutrina conceitos de 

efetividade ou eficácia social que enfatizam a coincidência entre a 

conduta e a previsão normativa que permite o controle social pretendido 

pela norma10 e a relação de adequação entre ela e o que sucede na 

realidade e nos valores positivados11 . 

Para Marcelo Neves12 a efetividade deve ser entendida como 

“implementação do ‘programa finalístico’ que orientou a atividade 

legislativa, isto é, à concretização do vínculo ‘meio-fim’ que decorre 

abstratamente do texto legal”. Pondera, ainda, que os conceitos de 

                                                 
10 Silva, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais, São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 67. 
11 Sarlet, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre, 
Livraria do Advogado,  2001, p. 211-17. 
12 Neves, Marcelo. Constitucionalização Simbólica, São Paulo, Editora Acadêmica, 
1994, p. 46. 
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eficácia e efetividade são relativos e graduais e que quando os graus de 

ineficácia e inefetividade são altos ocorre a falta de vigência social da lei 

ou de normatividade o texto legal13. 

No âmbito da semiótica, a eficácia social é concebida como a 

relação semântica, isto é o estudo do significado e veracidade da relação 

entre a norma – signo – com a realidade social. Nesse sentido, a norma 

efetiva seria aquela, de fato, acatada, obedecida e aplicada aos 

respectivos destinatários14. 

Nessa perspectiva, Tércio Sampaio15 afirma que as normas 

efetivas são as obedecidas, todavia, ressalva que a obediência à norma é 

conseqüência da efetividade, mas não a própria efetividade, eis que a 

norma pode ser obedecida devida a outros fatores motivadores que não a 

determinação legal, como por exemplo, por medo, por hábito, por 

convicções morais, etc. 

No ordenamento jurídico a efetividade tem papel soberano. Os 

princípios, as normas e os fenômenos do direito em geral têm uma 

finalidade, transmutada pelos componentes que desencadearam as 

proposições fundantes da produção jurídica, rigorosamente plasmados na 

própria validade do objeto a ser consagrado. E o que isso significa dizer? 

Que o direito tem uma proposta e a consecução ou consumação dessa 

                                                 
13 Neves, Marcelo. Constitucionalização Simbólica, São Paulo, Editora Acadêmica, 
1994, p. 47 
14 Mamede, Gladston Semiologia do Direito – Tópicos para um debate referenciado 
pela animalidade e pela cultura,  2a. edição revista e ampliada, Porto Alegre, Editora 
Síntese, 2000,  p. 41.  
 
15 Ferraz Júnior, Tércio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica, 4a. edição, Rio de 
Janeiro, Editora Forense, 2000,  p. 114. 
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proposta é que vai legitimar o próprio direito, respaldando-lhe à conta de 

sua eficácia.  

Sustenta Ferrari16 que “la realizzazione della funzione di una 

norma coincide con l’efficacia di quest’ultima” e afirma que por esta 

razão, o conceito de eficácia do direito é móvel, elástico por conta da 

finalidade da norma que é variável de acordo com o contexto (finalidade 

inicialmente buscada com a edição da norma e finalidade sucessivamente 

buscada, por meio de leituras outras que não a original e, às vezes, 

diferente dela).     

Revela-se desta forma a necessidade da efetividade do direito sob 

dois aspectos: primeiro como elemento indissociável de sua validade, no 

sentido de que o direito tem um objeto que pode assumir várias facetas 

(semântica, semiológica, pragmática, puramente epistemológica etc), mas 

que deve observar sempre um propósito fundamental - a pacificação 

social justa, em que cada acepção possa desempenhar uma justificativa 

do direito invocado, por exemplo, afigurando-se "moralmente certa" ou, 

simplesmente, "equânime", doravante "efetivada"; segundo, que somente 

por intermédio da consecução dos seus primados e de suas técnicas é que 

poder-se-ia aferir a propriedade da sua validade, ou seja, somente a 

realização de sua finalidade determina a sua adequação, a sua 

aplicabilidade e a sua eficácia, salientando-se que o direito situa-se como 

resposta a muitas das necessidades humanas. 

Ao discorrer sobre o propósito do direito, Alf Ross17 prioriza a 

racionalidade como elemento constitutivo do que ele denomina de 

                                                 
16 Ferrari, Vincenzo.  Funzioni del diritto – saggio critco-ricostruttivo.. 3a. edizione, 
Roma, Ediori Laterza, 1991, p. 146/148. 
17 Ross, Alf. Direito e Justiça, São Paulo, Edipro, 2000, p. 25 e 344 
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"validade" ou "força necessária", a professar o critério para a "retidão" de 

uma norma jurídica. "Se não há validade absoluta, com que direito (right) 

se pode formular diretivas para a ação humana?", indaga o referenciado 

jurista escandinavo, ao atribuir à política jurídica o cursor definitivo da 

ação do direito. 

Hodiernamente, o debate acerca da efetividade jurídica encontra-

se voltado para a processualística, revelando-se tema bastante recorrente 

dentro da moderna Teoria Geral do Processo. 

Em que pese à importância de se empreender uma investigação 

em nível de direito judiciário, precipuamente no que tange à 

instrumentalidade do direito, parece que o desgaste das fórmulas 

jurídicas assume uma perspectiva maior dentro deste quadro, qual seja: a 

neutralização do pensamento crítico, em razão do Direito, por sua própria 

condição, estar inspirado em uma ideologia política, à qual serve, como 

ferramenta jurídica do sistema, em desconformidade com o desiderato do 

Direito. 

Não obstante o acima declinado, tem-se que as normas jurídicas 

pressupõem status formal e material que lhes dão subsistência. Ao serem 

inseridas no contexto social, emerge a questão de sua presteza, referindo-

se, então, à sua aplicação ou execução. A eficácia só poderá ser aferida 

uma vez que vivida pela comunidade18. 

Em superação ao dilema da validade normativa, o direito, para ser 

visualizado em sua acepção de retidão, também depende de um conceito 

de efetividade, de validade absoluta, de reconhecimento tácito ao ser 

invocado, correspondendo à expressão imediata e espontânea do 

                                                 
18 Reale, Miguel. Lições Preliminares de Direito, São Paulo, Saraiva, 1995, p. 113. 
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"volksgeist". Em sua imensidão, o direito possui um caráter experimental, 

ao passo em que seus desígnios estão constantemente submetidos ao 

reconhecimento da sociedade.  

A aspiração da coletividade importa sobremaneira na efetividade 

dos direitos, captando-se dos efeitos surtidos a adequação da prudência 

jurídica necessária. Assim, retirando-se do plano normativo, o direito 

legitima-se por fatores intrínsecos à sua própria conjugação, tal como 

ocorre, por exemplo, com o direito consuetudinário, modelo no qual os 

costumes pontificam o surgimento de normas de conduta social, sem que 

essas estejam positivadas no ordenamento. A partir do momento em que 

se estabelece o reconhecimento ("anerkennung") dessas normas, o direito 

passa a deter o respaldo necessário para manter a aplicação dessas 

normas no decorrer das experiências futuras, em verdade, a essência da 

efetividade jurídica. 

Quando constatado que uma determinada lei afigura-se ilegal, 

esse paradoxo deve ser convencionado a partir do momento em que a 

norma obliterada carece de algum requisito de validade. Se ineficaz, 

socialmente, poderá resguardar validez formal, ainda que iníqua. 

Entretanto, se permanecer vigente constituirá uma ameaça às outras 

normas preexistentes, comprometendo o funcionamento do sistema. Mas 

a sua não observância, ou seja, a ausência de reconhecimento por parte 

da comunidade, importará na sua negação e tal posição poderia significar 

justiça no ordenamento, operando-se, efetivamente, o direito, desde que 

satisfatoriamente justificável a escusa no cumprimento da lei olvidada.  

Neste desiderato, poderá a eficácia jurídica ser configurada como 

positiva, muito embora a eficácia da norma legal apresentar-se 
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negativamente. Doravante, quando derrogada a norma em desuso, estar-

se-ia conferindo ainda maior garantia ao direito vertido, posto que a letra 

da lei deve se amoldar à prática, segundo o próprio positivismo. 

De qualquer sorte, no que se refere à efetividade das leis, não se 

pode olvidar que o abismo que separa a lei de sua efetiva aplicação é 

“estrutural”19 refletindo uma sociedade historicamente excludente que 

condiciona o direito de forma a manter o status quo ante.     

Assim, impende internalizar a noção de que o Direito existe para 

ser aplicado e não para ser apenas objeto de reflexões e discussões 

acadêmicas, embora tal conglomerado de normas nunca alcance plena 

realização20 dada à rápida mutação social e, em razão das limitações 

sofridas pelo Direito no que tange à sua efetiva concretização em razão 

do grau de capacidade de execução física de uma norma, dos limites 

econômicos para sua implementação, do nível de densidade, da ideologia 

política em dado contexto cultural, etc.  

O Direito, em outros termos, nasce como modelo histórico de 

justiça, que a norma singular, com o passar do tempo, tem que 

concretizar, traduzir e renovar21 por meio de mecanismos que não 

descartam os embates ideológicos, os conflitos de valores e o labor 

hermenêutico.   

                                                 
19 Apud Gladston Mamede.  Semiologia do Direito – Tópicos para um debate 
referenciado pela animalidade e pela cultura, 2a. edição revista e ampliada, Porto 
Alegre, Editora Síntese, 2000, p. 231. 
20  Latorre, Angel . Introdução ao Direito, Coimbra, Almedina, 1997, p. 76. 
21 Bettini, Romano. Analisi funzionale ed efficacia del diritto. Rivista internazionale 
di filosofia del diritto. Gennaio/marzo, IV serie, LXV – 1988, Giuffrè editore, p. 10 
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Nesse diapasão, tem-se como atual a lição de Rudolf von 

Ihering22, no sentido de que “a essência do Direito consiste na sua 

realização prática. Uma norma jurídica que nunca tenha alcançado essa 

realização, ou que a tenha perdido, já não faz jus a este nome. 

Transformou-se em uma mola entrevada do mecanismo do direito, em 

uma mola que não contribui para o funcionamento do conjunto e por isso 

mesmo pode ser eliminada sem que disso resulte a menor alteração”.   

 

 

1.3 – Algumas teorias sobre a efetividade do Direito 

 
 

Como se sabe, uma das funções do Direito é o exercício do 

controle social, por intermédio de normas que regulam as condutas dos 

indivíduos no seio da sociedade. Entretanto, a pura e simples criação do 

Direito não garante sua obediência, embora não se duvide que o 

ordenamento jurídico de um Estado, mesmo que não conhecido 

totalmente pelos indivíduos que vivem em seu território, é respeitado 

voluntariamente pela grande maioria da população. 

Tal fenômeno tem sido objeto de várias pesquisas de sociólogos e 

filósofos do Direito, sendo certo que, de tais estudos, resultaram 

diferentes teorias a cerca da efetividade do Direito, dentre as quais, as 

que seguem abaixo. 

                                                 
22 Von Ihering, Rudolf. A luta pelo Direito, 2a. edição, Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 
1998, p. 88. 
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Para os adeptos da corrente contratualista, a efetividade se daria a 

partir da matiz criadora do Direito, o Estado, vindo o homem a abrir mão 

de parcela de sua autonomia em favor deste, para viver harmoniosamente 

em sociedade. 

Nessa linha de pensamento, tem-se o posicionamento de Jean 

Jacques Rousseau23 no sentido de cada pessoa coloca-se sob a suprema 

direção da vontade geral, pessoa pública formada pela união de todas as 

pessoas que a reconhecem como Estado e dele são partes indivisíveis.  

Outros estudiosos sustentam que somente a coação é capaz de 

fazer com que os indivíduos respeitem as normas emanadas do Estado, 

posto que viveriam em permanente receio de despertarem a “fúria” do 

aparelho repressor estatal. Conforme prelaciona Jean Carbonnier24, a 

efetividade do Direito reside no fato de que a norma, para ser aplicada, 

necessita de uma coação que assegure a sua observância.  

Existe, ainda, uma vertente sociológica da questão em comento, 

encabeçada pelo estruturalista Niklas Luhmann25, para quem o Direito se 

efetiva e torna-se legítimo por meio da utilização do procedimento, que 

formalmente iguala todos os indivíduos, dando-lhes possibilidades 

idênticas de se submeterem às formas de resolução de conflitos, ditadas 

pelo Estado. Contudo, a referida teoria apresenta algumas 

inconsistências, mormente pelo fato de desconsiderar os aspectos 

materiais do litígio, ou seja, a natural desigualdade existente entre os 

                                                 
23 Rousseau, Jean Jacques. O Contrato Social. Trad. Antonio de Pádua Danesi. São 
Paulo, Martins Fontes, 1989,  p. 20 e 21.  
24 Carbonnier, Jean. Sociologia Jurídica. Trad. Diogo Leite de Campos. Coimbra, 
Livraria Almedina, 1979, p. 162. 
25 Luhmann, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição 
Corte Real, Brasília, Editora UNB, 1980, p. 53. 
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indivíduos, bem como, pela errônea presunção de que só porque tiveram 

acesso ao procedimento, os membros da coletividade aceitarão as 

decisões do aparelho estatal. 

Há que se mencionar também a teoria proposta por Max Weber26 

da racionalidade progressiva cuja base assenta-se sobre a efetividade do 

Direito decorrente de uma implementação gradativa da compreensão dos 

fatos jurídicos pelos indivíduos, envolvidos em um processo de evolução 

tendente a levá-los de um estágio de irracionalidade, em que aceitariam 

as normas jurídicas sem qualquer questionamento, a um outro patamar de 

ampla racionalidade, em que suas condutas se amoldariam às 

determinadas normas, por meio de processos de escolhas conscientes. De 

acordo com esta corrente, é a crescente racionalidade que poderá efetivar 

a realização do Direito, ainda que não se abra mão dos demais métodos 

(o contrato social, a coação e o procedimento) de garanti-la. O indivíduo 

abandona o seu papel de mero destinatário das normas ou espectador nos 

processos de decisão e passa a ser atuante na sua confecção e aplicação, 

atingindo o nível de plenitude de cidadania. 

Sob o prisma da moderna dogmática constitucional merece 

destaque a teoria da bipolaridade eficacial, a partir da qual o fenômeno 

eficacial pode ser analisado sob o aspecto positivo e negativo e, em 

ambos os casos, de forma total ou parcial. Nesta perspectiva, o fenômeno 

eficacial positivo total ocorre quando as normas constitucionais são 

elaboradas de forma a produzir seus efeitos imediatamente e, será do tipo 

positivo parcial se a produção dos efeitos dos preceitos constitucionais 

                                                 
26 Weber, Max. Economia y Sociedad. México, Fondo de Cultura Económica, 2ª. 
Edição, 1974, p. 39. 
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são postergados para o futuro (lacunas técnica, ontológica e axiológica). 

Já o fenômeno eficacial negativo total se dá no momento em que a 

Constituição do Estado é substituída por outra (revolução ou nova 

assembléia constituinte), sendo verificável na forma parcial se for 

estabelecido um costume negativo ou se ocorrer o desuso das normas 

constitucionais vigentes, prevalecendo normas preexistentes27. 

Analisando-se referidas teorias não há como ignorar que a 

efetividade do Direito transpassa por todas elas e ainda carece de outros 

instrumentos, mormente hermenêuticos, como será enfatizado no capítulo 

5, para que se alcance o fim último do ordenamento jurídico: a 

concretização dos comandos normativos.   

 

 

1.4 – Efetividade e realidade social 

 

 
Como visto anteriormente, o Direito, para ser uma expressão viva 

do conhecimento e do dinamismo das relações sociais, depende 

sobremaneira da correspondência de suas normas com a realidade vivida 

pelos seus destinatários, em determinado espaço e tempo. 

Para sua efetiva aplicação o Direito necessita da mobilização dos 

destinatários de suas normas, então beneficiários de suas disposições28, 

                                                 
27 Diniz, Maria Helena. Norma Constitucional e seus efeitos, 5a. edição, São Paulo, 
saraiva,  2001, p. 80/82 
 
28 Bastos, Celso Ribeiro. Função Social da Propriedade. Arquivos do Ministério da 
Justiça, Brasília, ano 39, no. 166, 1985, p. 30. 
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haja vista que a simples existência do ordenamento jurídico não 

pressupõe sua realizabilidade plena. 

Assim, se faz mister compreender a forma pela qual o Direito 

atua como função motivadora e de controle social para que se possa 

intervir, explicar e compreender a realidade social. Na verdade, existem 

muitas leis desconhecidas da maioria dos seus destinatários. Há parte 

significativa da população que tem noção da existência de determinadas 

leis, mas que não possui a mínima capacidade de compreendê-las. Muitos 

obedecem por educação, propaganda ou doutrinamento, mas não pelo 

conhecimento ou motivação da lei. 

Para analisar-se a questão da eficácia e da efetividade das normas 

jurídicas, deve-se raciocinar em função da completude, unidade e 

finalidade do sistema, considerando o nível de conhecimento que os 

sujeitos têm das normas, caso em que a função motivadora seria atingida 

e poderia o direito servir de agente de transformação social. 

Após avaliar a efetividade ou não da norma entra-se na análise 

pragmática29, ou seja, se o fim prescrito está sendo atingido ou não e o 

porquê, verificando-se, a despeito da distinção conceitual, uma 

correlação entre eficácia, efetividade e “efetividade pragmática ou real”. 

Para a adequação semântica é importante a obediência regular dos 

destinatários à norma. Já no campo pragmático, impende analisar a 

aplicabilidade e executoriedade da norma e seus efeitos jurídicos. 

Questiona-se nesse ponto, o problema da modificação da 

realidade, do sucesso da pretensão da norma. Um exemplo claro 

                                                 
29 Ferraz Júnior, Tércio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica, 4a. Edição, Rio de 
Janeiro, Editora Forense, 2000, p. 117/120. 
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encontra-se no anexo I, em que se verifica que muitas vezes a norma 

produz efeitos jurídicos, isto é, é aplicável a determinado caso concreto, 

todavia, não modifica a realidade a qual se dirige, posto que seu(s) 

destinatário(s) não a cumpre(m). 

Dentro desta ótica, paradigmático é o que se tem observado em 

relação às normas ambientais que, embora válidas e juridicamente 

eficazes, são carecedoras de efeitos concretos, ou em outras palavras, não 

possuem efetividade plena dentro do universo jurídico, não obstante 

revestirem-se de status constitucional com o advento da Constituição 

Federal de 1988, que paulatinamente vem contribuindo para uma real 

proteção do ambiente. 

Como será visto no próximo capítulo, tal deficiência será 

correlacionada, primeiramente, com a sistematização inadequada das leis 

ambientais no Brasil, partindo-se da verificação que referido complexo 

normativo é por demais extenso e disperso, o que dificulta seu 

conhecimento e conseqüente obediência por parte de seus destinatários. 
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CAPÍTULO 2 – SISTEMATIZAÇÃO E 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

AMBIENTAL NO BRASIL 
 

 

2.1 – Evolução da proteção jurídica do ambiente no Brasil 

 

 
A história da humanidade não transcorre, nem pode ser apreciada, 

em um vácuo planetário e, em apartado da compreensão dos processos 

físicos, biológicos e químicos altamente complexos que a permeiam. A 

vida na Terra é a um só tempo, refém e beneficiária da manutenção desse 

cipoal de forças, que se encontram em delicado equilíbrio dinâmico. 

Sem querer tocar a superfície dessas questões mais profundas que 

envolvem o relacionamento homem-natureza e, em prol da clareza 

didática, tem-se que a evolução legislativa-ambiental pátria pode ser 

analisada sob a luz de três fases ou valorações ético-jurídicas do 

ambiente. 

Da época do descobrimento (1500) até aproximadamente o início 

da segunda metade do século XX, pouca atenção recebeu a proteção 

ambiental no Brasil, à exceção de umas poucas normas isoladas que 

visavam salvaguardar a saúde do grupo ou o exaurimento de alguns 

recursos naturais preciosos (pau-brasil, p. ex.). Esta fase é conhecida 

como laissez-faire ambiental, ou fase da exploração desregrada, onde o 

que tinha maior importância era a conquista de novas fronteiras, sendo 
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que eventuais conflitos de cunho ambiental recebiam tratamento 

privatístico (direitos de vizinhança). 

Nesta tônica, tem-se que na Constituição de 1824 a questão 

ambiental não foi abordada em nenhum momento. Na Constituição de 

1891 introduziu-se indiretamente a questão ecológica, quando atribuiu-se 

competência legislativa à União para legislar sobre suas minas e terras, 

sendo tal inserção de cunho eminentemente econômico. Na Carta 

posterior (1934) o leque de competência legislativa da União foi 

alargado, para inserir-se questões referentes à água, energia, 

hidroelétrica, floresta, caça, pesca, riquezas do subsolo e bens de domínio 

federal.  

Há que se ressaltar que com a vigência do Código Civil (1916) 

algumas questões ambientais foram indiretamente tratadas nos 

dispositivos referente ao uso da propriedade.    

Com o advento do Decreto-Lei no. 25, de 30 de novembro de 

1937, passou-se a organizar e proteger o patrimônio histórico e artístico 

nacional, abrangendo os monumentos naturais, bem como os sítios e 

paisagens dotados naturalmente ou artificialmente de feição notável. (§2º 

do art. 1º). 

É desta época o Decreto-Lei 852/38, conhecido como o Código 

de Águas. Também o Código Penal de 1942 contemplou diretamente a 

proteção ambiental nos artigos 267, 268, 269 e 270.   

Em uma segunda etapa, preocupado com diversas categorias de 

recursos naturais o legislador impôs controles legais às atividades 

exploratórias que degradassem o ambiente. Esta fase, conhecida como 

fragmentária, é marcada pela tônica utilitarista (tutelava-se somente 
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aquilo que tivesse valor econômico) e reducionista (fatiamento do 

ambiente). É dessa época o Estatuto da Terra (4.504/64), o Código 

Florestal (Lei no. 4.771/65), os Códigos de Caça (Lei no. 5.197/67), 

Pesca (Decreto-Lei no. 221/67)  e de Mineração (Decreto-Lei no. 

227/67), entre outros diplomas legais. 

A Carta Constitucional de 1967 tratou do Direito Ambiental nos 

mesmos termos dos diplomas constitucionais anteriores, sendo que a 

emenda nº 01, de 17 de outubro de 1969 também não inovou em relação 

ao tema. 

A terceira e atual fase, conhecida como holística, teve seu início 

com o advento da Lei 6.902/81 (estações ecológicas) e da Lei no. 

6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), em que o 

ambiente passa a ser protegido de maneira integral, ou seja, como um 

sistema ecológico integrado. A regulação legal do ambiente passou a ter 

cunho interdisciplinar (esfera administrativa, civil e penal) e global, 

como indicam a Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente (Lei no. 

9.605/98) e a Lei que criou e regulamentou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Lei. no. 9.985/2000).   

Merece destaque ainda nesta fase, o tratamento especial que teve 

o meio ambiente na Constituição da República Federativa do Brasil 

promulgada em 05 de outubro de 1988, jamais visto em outra Carta 

Política brasileira e que elevou o ambiente, a direito fundamental de toda 

a coletividade, bem de uso comum do povo e impôs ao Poder Público e à 

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

futuras gerações (art. 225). 
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Nesta perspectiva protecionista do ambiente foi que passou a 

viger a Lei nº. 9.605/98, que dispôs sobre os crimes contra o meio 

ambiente de forma inovadora e mais gravosa ao mesmo tempo em que 

colocou o aparelho repressor estatal a serviço do equilíbrio da natureza e 

em prol das gerações futuras, herdeiras necessárias dos ecossistemas 

planetários. 

É de mencionar, ainda, que questões ligadas ao princípio da 

função socioambiental da propriedade também foram disciplinadas com a 

Lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei no. 

9.985/2000), instrumento legal que passou a regular a criação de 

unidades de conservação ambiental e a respectiva possibilidade de 

indenização em decorrência da intervenção estatal, situações que sempre 

geraram controvérsias no cenário jurídico pátrio. 

Por fim, resta incluir na atual fase a Leis nº. 10.257, de 10 de 

julho de 2001, também conhecida como Estatuto das Cidades, que por 

meio do estabelecimento de políticas urbanas, regula o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, incluído ai, o direito 

fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

como, a Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (que entrará em vigor 

em 10 de janeiro de 2003), que instituiu o Novo Código Civil Brasileiro 

e, no art. 1228, § 1º. dispôs que o direito de propriedade deve ser 

exercido em consonância com suas finalidades econômicas, sociais e 

ambientais.   
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2.2 - A sistematização do Direito Ambiental a partir do Direito 
Administrativo 

 

 

 
Como é cediço na doutrina ambientalista brasileira a tutela 

ambiental encontra-se longe de exaurir-se nos horizontes do Direito 

Ambiental, haja vista ser essa temática extremamente complexa, que 

envolve conhecimentos multidisciplinares. 

Em razão da impossibilidade do trato particular de tais questões, 

tem-se que ao Estado foi conferido o gerenciamento (proteção e 

preservação) do ambiente, gerando reflexos no Direito Constitucional, 

num plano mais amplo, bem como no Direito Administrativo, num plano 

mais específico, sendo que, mais recentemente, no Direito Sanitário e do 

Consumidor, não olvidando as imbricações com o Direito Civil (direitos 

de vizinhança) e com o Direito Penal (Lei da Natureza – crimes 

ambientais). 

Não obstante esta transdisciplinariedade30 e o amadurecimento da 

disciplina enquanto ramo do Direito, tem-se que o Direito Administrativo 

ainda fornece a estrutura protetiva do ambiente, bem como, empresta 

sentido aos seus princípios. 

 

 

 

                                                 
30 Benjamin, Antonio Herman V. Função Ambiental in Dano Ambiental, Prevenção, 
Reparação e Repressão, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 13/14. 
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Desta forma, não há como referir-se à tutela ambiental sem 

considerar determinados conceitos tradicionalmente administrativistas, 

como por exemplo, o de função administrativa, de onde extrai-se o 

conceito de função ambiental; o de ato administrativo, partindo daí o 

conceito de ato administrativo ambiental; o de discricionariedade 

administrativa, procedimento administrativo, sanção administrativa, entre 

tantos outros, todos transportados para o Direito Ambiental. 

Em que pese o vínculo placentário existente entre o Direito 

Ambiental e o Direito Administrativo, cumpre notar que os institutos 

hauridos deste último quando utilizados pelo primeiro sofrem uma 

mutação ou em outras palavras, uma adaptação de sentido e função, 

mantendo a essência. Tais transmutações ocorrem em razão da natureza 

diversa dos objetos tutelados pelos referidos ramos do Direito, como 

também, pela realidade e necessidades discrepantes de ambos os 

universos.  

 

 

 

2.3 - A constitucionalização da proteção ao ambiente – direito 
fundamental de terceira dimensão 

 

 
Seguindo a tônica constitucionalista adotada por vários países da 

Europa e da América Latina, a Constituição da República Federativa do 

Brasil promulgada em 05 de outubro de 1988 reservou um artigo – art. 

225 - para tratar da preservação do meio ambiente entre outros tantos 
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dispositivos relacionados com a matéria (art. 5º, LXXIII, art. 23, Incs. VI 

e VII, art. 24, Incs. VI e VIII, art. 129, Inc. III, art. 186, art. 216, entre 

outros). 

O direito fundamental (e coletivo) a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (bem de uso comum do povo) é tido pelos 

teóricos como de terceira dimensão, também denominado direito de 

solidariedade ou fraternidade, cuja titularidade, a priori, é outorgada à 

coletividade (direito difuso), não obstante sua inequívoca faceta 

individual. 

O termo “dimensão” tem tido maior aceitação entre os modernos 

teóricos dos direitos fundamentais do que a palavra “geração”, em razão 

de indicar que os direitos gestados em uma geração ganham outra 

dimensão com o surgimento de uma geração posterior, a qual passa a ser 

pressuposto de entendimento e realização dos direitos surgidos na 

anterior31.  

Exemplo clássico do acima dito dá-se em relação ao direito 

individual de propriedade, em um contexto em que se reconhece a 

segunda dimensão dos direitos fundamentais, só pode ser exercido 

observando-se sua função social e, com o surgimento dos direitos 

fundamentais de terceira dimensão, observando-se igualmente sua função 

ambiental. 

Tecidos tais comentários, tem-se que a norma básica, de caráter 

fundamental para o direito ambiental, está posta no caput do art. 225 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 

                                                 
31 Guerra Filho, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 
São Paulo, Celso Bastos Editor, 1999, p. 13. 
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05.10.1988, in verbis: “Todos têm direito ao meio ambiente 

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

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”. 

Referido dispositivo, denota uma visão antropocêntrica 

(alargada)32 de proteção ao meio ambiente, posto que acentua o papel do 

homem (Estado e coletividade) como responsável pela natureza, 

independentemente de sua utilidade direta e imediata (benefício 

econômico atual – visão antropocêntrica radical), porém, com vistas à 

manutenção de sua capacidade funcional em prol das gerações futuras, a 

partir do momento que fomenta a ação humana em busca da recuperação 

de seu equilíbrio. 

No corpo da Constituição encontram-se outras disposições 

atreladas ao meio ambiente, relacionadas às competências constitucionais 

dos entes da federação (legislativas e de implementação – art. 23, incs. 

VI e VII, art. 24, incs. VI e VIII e art. 30, incs. I e II), referente ao regime 

jurídico constitucional do dano ambiental (responsabilidade civil pelo 

dano ambiental – art. 225, parágrafos 2º e 3º), relativas aos instrumentos 

jurídicos de proteção do meio ambiente, atinentes aos direitos e deveres 

constitucionais ambientais explícitos e implícitos, os primeiros, 

relacionados no art. 225 da Carta Magna e os demais, pinçados no texto 

constitucional e, embora não cuidem diretamente da proteção ambiental, 

acessoriamente ou por interpretação teleológica terminam por assegurar 

valores ambientais, como por exemplo, direito de propriedade, direito ao 

                                                 
32 Morato, José Rubens Leite; Ayala, Patryck de Araújo. A Transdiciplinariedade do 
Direito Ambiental e a sua eqüidade intergeracional. Revista de Direito Ambiental, no. 
22, ano 6, abril-junho de 2001, p.  66/69.  
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exercício da ação popular e ação civil pública, direito à vida, direito à 

saúde, entre outros.  

Importante constatar que o legislador constituinte ao mesmo 

tempo em que assegurou o direito de propriedade (direito fundamental de 

1ª dimensão) no art. 5º, Inc. XXII, no inciso seguinte, XXIII, atrelou sua 

validade ao cumprimento de sua função social, da qual deflui, nos termos 

do art. 186, II, a proteção e preservação do meio ambiente (função 

socioambiental da propriedade).  

É de se notar, ainda, que a fragmentação da competência 

legislativa em matéria ambiental na Carta Constitucional de 1988 abre 

espaço à incidência de três legislações diferentes sobre o mesmo assunto 

(federal, estadual e municipal) quando se trata de competência 

concorrente entre os entes da federação, o que via de regra acarreta 

dificuldades na interpretação e aplicação de referidas normas e, 

conseqüentemente, traz prejuízos no que se refere à efetividade da tutela 

do ambiente. 

O cidadão, diante de tão vasta e esparsa legislação, desconhece a 

forma pela qual tem que se conduzir diante das questões ambientais e, 

quando tenta assimilar o conteúdo de referidas normas, confunde-se 

diante das mesmas, assim como, parte dos operadores do Direito, que 

diante de normas ambientais que tratam do mesmo assunto, mas de forma 

diferente, sentem dificuldades no momento de interpretá-las e aplicá-las. 

Houve época em que defendeu-se a codificação das leis 

ambientais,  com o escopo de unir em um único texto todas as leis 

existentes sobre o tema, como forma de tornar mais compreensível e 
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acessível à comunicação da legislação ambiental33 e, principalmente, 

tornar efetivos referidos comandos normativos. 

De qualquer sorte, a questão da codificação pode parecer, em um 

primeiro momento, uma das soluções mais fáceis para enfrentar o 

problema da efetividade das normas ambientais, contudo, tal estratégia 

metodológica está em contraponto com os ideais do constitucionalismo 

moderno e com a tendência da legislação em geral, em trabalhar com 

enunciados normativos principiológicos, com maior poder de cobertura 

dos fatos da vida, já que é impossível regrar todas as condutas dos 

homens e todas as possibilidades de ataque ao bem jurídico tutelado.  

Neste diapasão, se faz mister a “desformalização” das normas e a 

diminuição da produção legiferante, muitas vezes casuística e 

desconectada da realidade social, como forma de remeter os operadores 

do Direito a uma ordem jurídica de valores34 que não necessita ser 

codificada para ter vigência e eficácia no mundo dos fatos. 

É de se notar, ainda, que o apego exagerado ao normativismo do 

tipo positivista-formalista dificulta a concretização das normas 

ambientais, que como será abordado no capítulo seguinte, são de 

natureza principiológica, ou seja, suas pautas são abertas e 

lingüisticamente formadas por conceitos vagos, voláteis e de alta 

conformação valorativa, circunstâncias que estão a exigir do exegeta uma 

                                                 
33 Oliveira, Sulivan Silvestre. A necessidade de codificação das leis ambientais no 
Brasil como forma de garantir a eficaz proteção ambiental do cidadão. Revista de 
Direito Ambiental n.7, ano 2, julho/setembro de 1997, p. 87/90. 
34 Krell, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha – 
Os (des) caminhos de um direito constitucional “comparado”, Porto Alegre, Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 77.  
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postura axiológica diante da norma em detrimento dos purismos formais-

metodológicos de outrora. 
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CAPÍTULO 3 – NATUREZA DAS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS 

 

 

3.1 – Norma-Regra e Norma-Princípio 
 

 
As relações sociais são regidas por um conjunto de normas, como 

disse Bobbio, vive-se em um mundo de normas35, as quais se 

interpenetram, se complementam, restringem, declaram, invalidam ou 

ampliam os significados de outras normas. Umas possuem a hipótese de 

incidência bem demarcada, outras, remetem o operador do Direito a um 

grande número de possíveis leituras e valores.  

A retomada da dimensão valorativa do Direito haurida das bases 

fincadas no campo da filosofia do direito, com abandono da clássica 

distinção entre normas e princípios e admissão de que princípios 

jurídicos e regras jurídicas são espécies do gênero norma jurídica36,  

remete o intérprete a uma ampla revisão de conceitos. 

Com a superação da compreensão da norma como 

intrinsecamente dotada de concreção, com preceitos e sanções 

plenamente conhecidos, tem-se à admissão, especialmente em sede de 

interpretação constitucional, da existência de normas que vinculam ações 

                                                 
35 Bobbio, Norberto. Teoria della norma giuridica, Torino, G.Giappichelli Editore, 
1958, p. 03. 
36 Dworkin, Ronald . Taking Rights Seriously, Massachusetts, Havard, University 
Press Cambridge, 1980, p. 53. 
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de seus destinatários sem recorrerem a sanções explícitas ou valendo-se 

de sanções genéricas37. 

A definição entre norma-princípio e norma-regra e a distinção 

entre referidas pautas dependem do critério em função do qual a 

diferença é estabelecida, se quanto à formulação, ao conteúdo, à estrutura 

lógica, fundamento de validade, etc. Outrossim, fala-se em concepção 

forte dos princípios quando a diferença entre as referidas pautas (norma-

regra e norma-princípio) é só qualitativa e concepção fraca quando a 

distinção se dá entre graus. 

Ante a impossibilidade de um maior aprofundamento do tema no 

presente trabalho, pode-se dizer que na atualidade há um grande esforço 

no sentido de se trazer para o campo da prática as bases sobre norma-

regra e norma-princípio estabelecidas principalmente pelos jusfilósofos 

Ronald Dworkin e Robert Alexy, que defendem a concepção forte de 

princípio. 

Sustenta Dworkin que a diferença entre norma-princípio e norma-

regra reside na estrutura lógica de ambas, no que se refere ao fato dessa 

última estar prenhe de faticidade enquanto aquela não expressa 

conseqüências jurídicas que se seguem automaticamente quando se dão 

as condições previstas em seu comando38. 

Dentro desta perspectiva, para o jusfilósofo anglo-saxão a norma-

regra é aplicada do modo “all-or-nothing” posto que se sua hipótese de 

incidência for preenchida a conseqüência normativa nela prevista deve 

                                                 
37 Canotilho, J. Gomes. Direito Constitucional, 6a edição, Coimbra, Almedina, 1993, 
p. 173 
38 Dworkin, Ronald. Taking Rigths Seriosly, Massachusetts, Havard, University Press 
Cambridge, 1980, p. 24. 
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ser aceita ou, caso contrário, ela será tida como inválida. No que se refere 

à norma-princípio, tem-se que não há vinculatividade da decisão em 

razão de comportar uma “dimension of weight” verificável no caso de 

colisão entre duas ou mais pautas principiológicas39. 

A questão do conflito (colisão) entre normas principiológicas será 

mais bem abordada no capítulo 5 do presente trabalho, oportunidade em 

que será analisado o confronto entre dois direitos fundamentais expressos 

em normas de princípios, quais sejam: O direito de propriedade (direito 

fundamental de 1ª dimensão) e o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (direito fundamental de 3ª dimensão).  

Sem divergir em essência de Dworkin, o jusfilósofo alemão 

Robert Alexy afirma que as normas principiológicas são espécie do 

gênero norma jurídica e, por meio das quais são estabelecidos “deveres 

de otimização” aplicáveis em graus diversos, de acordo com as 

possibilidades normativas e fáticas.40

Para o referido autor o conflito entre regras só pode ser 

solucionado por meio da introdução de uma cláusula de exceção (a regra 

mais especial regulará o caso, em detrimento da mais geral) ou mediante 

o reconhecimento da invalidade de alguma das regras confrontadas. Já o 

conflito entre princípios não se desenrola no campo da validade, mas sim 

na dimensão do peso. Não há uma hierarquia, a priori, entre os 

                                                 
39 Dworkin, Ronald . Taking Rights Seriously, Massachusetts, Havard, University 
Press Cambridge, 1980, p. 25/26 
40 Alexy, Robert . Teoria del derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, p. 86. 
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princípios, pois a prevalência de cada um deles na solução do problema 

jurídico dependerá das circunstâncias específicas do caso concreto41. 

Superada a parte conceitual, tem-se que para os fins a que se 

propõe o presente estudo o termo norma-princípio será utilizado, com 

fundamento nas lições de Alexy, para identificar pautas imediatamente 

finalísticas, cuja realizabilidade encontra-se em menor grau determinada 

em sua estrutura normogenética, dependendo, assim, de um suporte de 

outras normas e de uma exegese concretizadora para que se efetive.  

 

 

3.2 – Normas principiológicas constitucionais referentes à 
função socioambiental da propriedade.  

 

 
As constituições nascem com a pretensão de permanência. 

Exatamente por essa razão, elas devem ser dotadas de válvulas que 

permitam a atualização de seus ditames em face das contínuas alterações 

sociais, ou seja, sistemas de calibração da norma. 

Uma destas válvulas consiste, precisamente, no caráter 

principiológico que reveste muitas das normas constitucionais. Como já 

mencionado, os princípios, pela plasticidade que lhes é característica, têm 

como acomodar, com maior facilidade, alterações no seu sentido, o que 

não é possível em relação às regras. 

 

                                                 
41 Alexy, Robert. Teoria de los  derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993,  p. 89. 
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As Cartas Constitucionais surgidas sob a égide do Estado do 

Bem-Estar Social ditas dirigentes (Canotilho) ao ocuparem-se de uma 

infinidade de questões que anteriormente não eram objeto de tutela 

constitucional, não tiveram como descer ao nível de detalhamento 

necessário à regulamentação imediata de todos os campos aos quais se 

dedicaram, em razão disso, lançaram mão de princípios setoriais com o 

escopo de estabelecerem valores e objetivos centrais, os quais, 

posteriormente, serão objetos de concretização legislativa. 

Desta forma, fica evidente a razão pela qual a Constituição torna-

se hospedeira de tantos princípios. Consoante lição de Joaquin Arce y 

Flórez-Valdez42, hoje o habitat natural dos princípios gerais de direito 

não é mais o código – expressão de uma fase do Direito que se findou – 

mas a própria Constituição, que sintetiza os valores mais relevantes da 

ordem jurídica. 

Por este prisma, o caráter principiológico da Lei Fundamental 

representa um autêntico convite ao intérprete para que proceda a uma 

leitura mais valorativa do que formal da Constituição (desformalização 

interpretativa da Constituição43).  

Cumpre frisar que a presença tanto de regras quanto de 

princípios, é fundamental à vitalidade da Constituição, posto que, a 

adoção de um sistema constitucional que se alicerçasse exclusivamente 

sobre princípios, carrearia ao ordenamento uma dose inaceitável de 

                                                 
42 Flórez-Valdés, Joaquín Arces y. Los principios generales del Derecho y su 
formulación constitucional, Primera edición, Cuardernos Civitas, Madrid, 1990, p. 
93/97. 
43 Fernandes, Iara de Toledo. A Efetividade das Normas Constitucionais. Anais do 
XVI Congresso Nacional dos Procurados do Estado, São Paulo, 1998. 
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incerteza e insegurança, já que a aplicação dos princípios opera-se de 

modo mais fluído e menos previsível do que as regras. 

Doutra banda, a instituição de um modelo que fundasse 

unicamente sobre regras, não daria conta da crescente complexidade e 

mudanças das situações que a Constituição propõe-se a tutelar, visto que 

engessaria o intérprete e o legislador infraconstitucional, subtraindo-lhes 

a maleabilidade necessária à acomodação dos conflitos que naturalmente 

se estabelecem, em casos concretos, entre diversos interesses 

constitucionais concorrentes.  

Na perspectiva ambientalista tem-se que, parafraseando Álvaro 

Luis Valery Mirra44, as normas-princípio exercem importante função no 

estudo, compreensão, interpretação e aplicação das normas jurídicas 

ambientais, a partir do momento que auxiliam no entendimento e na 

identificação da unidade e coerência das mesmas em relação ao sistema 

jurídico ambiental de que fazem parte. 

Dentro desta perspectiva funcional cumpre ressaltar que a função 

interpretativa já era aceita por Bobbio que reconhecia a 

tetradimensionalidade funcional45 dos princípios jurídicos enquanto 

parâmetros de  interpretação, integração, limitação e direção a serem 

observados pelos operadores do Direito. 

Prosseguindo, tem-se que a Carta Constitucional vigente, no que 

tange à proteção e preservação do meio ambiente, traz inúmeras normas 

de caráter principiológico, como por exemplo, o art. 225, quando dispõe 

                                                 
44 Mirra, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. in 
Revista de Direito Ambiental, Ano 1, abril-junho de 1996, p. 50/66. 
45 Norberto Bobbio. Principi generali di Diritto in Novíssimo Digesto Italiano, vol. 
13, Torino, 1957, p. 895/896. 
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que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso 

comum do povo, cabendo ao poder público e à coletividade defendê-lo e 

preservá-lo. 

O legislador constituinte ao colocar a proteção e defesa do meio 

ambiente sob responsabilidade do poder público e da coletividade deixou 

de determinar os limites positivos e negativos de tais ações, bem como, 

não esclareceu o que seja meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

para os fins legais.   

Não obstante referido grau de indeterminabilidade, tem-se que a 

aludida norma principiológica tem servido de fundamento para diversos 

julgados que envolvem questões ambientais. A título de ilustração 

Merece destaque decisão do TJSP46 que confirmou sentença de 1º Grau, 

de lavra do MM. Juiz de Direito da Comarca de Sertãozinho, envolvendo 

questão ambiental e interesse particular, sendo certo que, o eminente 

desembargador relator fundamentou seu parecer no art. 225, caput, C.F., 

nos seguintes termos: 
 

“Ementa. Apelação Cível. Meio ambiente. 
Alegação de que o Poder Público limitou direito 
de propriedade, limpeza e conservação de um 
loteamento. Inocorrência. Hipótese em que a 
autora desmatou vegetação capoeira, sem 
autorização ambiental. Poder de polícia. 
Limitação administrativa visando o interesse 
social. Função social da propriedade. Art. 225 
da Constituição da República. Recurso não 
provido”. 
 

                                                 
46 Apelação Cível n. 211.502-1/9, da Comarca de Sertãozinho, julgada em 
08.03.1995, por votação unânime, rel. Des. Cambrea Filho.  
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Outra norma de caráter principiológico encontra-se insculpida no 

art. 227, caput, da C.F., redigido a partir do item 17 da Declaração de 

Estocolmo que encontra sua razão de ser na natureza indisponível do 

meio ambiente. 

De acordo com referida norma, cabe obrigatoriamente ao Poder 

Público, no âmbito administrativo, legislativo e judiciário, atuar 

efetivamente na preservação e conservação dos recursos naturais, 

adotando políticas públicas que atinjam os fins propostos no texto 

constitucional.  

Embora compulsória, a intervenção estatal para fins de proteção 

ambiental não é exclusiva, cabendo a participação direta da sociedade na 

gestão da qualidade ambiental. De qualquer modo, há necessidade de 

atividade legiferante para que se concretize o fim visado pelo legislador, 

principalmente no tocante à implementação de políticas públicas de 

proteção e preservação do ambiente. 

Dentro desta mesma característica normativa, tem-se os 

comandos constantes no art. 1º, § único, art. 225 da C.F. que autorizam a 

participação popular na proteção do meio ambiente, impondo um dever à 

sociedade de atuar nesse sentido (art. 225, caput). 

Referida atuação comunitária pode se dar pela participação nos 

processos de criação das leis ambientais (iniciativa legislativa, referendos 

sobre leis e atuação em órgãos colegiados dotados de poderes 

normativos); pela participação na formulação e na execução de políticas 

ambientais e por meio da prestação jurisdicional obtida em sede de ação 

civil pública. 

 



 54

Para que possa participar, a sociedade necessita estar educada e 

informada sobre as questões que envolvem o meio ambiente, cabendo ao 

Poder Público, de acordo com o art. 225, § 1º, inc. IV da C.F., adotar 

métodos de conscientização e estímulo à participação popular em tais 

eventos.  

Novamente deixou-se em aberto a questão de quais seriam os 

métodos de conscientização e estímulo aptos a tornar a sociedade mais 

participativa e atuante no processo de efetiva proteção do meio ambiente. 

Outra pauta ambiental de textura aberta é a que diz respeito à 

garantia do desenvolvimento econômico e social ecologicamente 

sustentável, a partir de um projeto de proteção ao meio ambiente 

harmonizado com as finalidades precípuas da ordem econômica e social, 

ou seja, as políticas de proteção ambiental devem ser desenvolvidas 

levando em conta as implicações econômicas e sociais que certamente 

vão gerar. 

Surge assim, a necessidade de conciliar a preservação do meio 

ambiente com o direito à propriedade, com a exploração de recursos 

naturais, com o exercício de atividades produtivas, entre outras 

imbricações, sendo reservado ao legislador ordinário e também aos 

outros atores políticos institucionalmente legitimados conformar e 

funcionalizar respectiva interdependência.  

Prosseguindo, há que se ressaltar a natureza principiológica da 

norma insculpida no art. 225, § 1º, inc. III da C.F., que dispõe que a 

avaliação prévia dos impactos ambientais que é efetuada por meio de 

Estudo de Impacto Ambiental, instrumento essencial e obrigatório, para 
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toda e qualquer atividade suscetível de causar significativa degradação do 

meio ambiente. 

Além do caráter preventivo do instituto, tem-se que referidas 

avaliações revestem-se de mecanismo de planejamento, a partir do 

momento que obrigam a realização de estudos que levam em 

consideração o meio ambiente e a inserção de atividades de risco em seu 

bojo. 

Tendo em vista a impossibilidade do legislador constituinte em 

prever e detalhar quais seriam as atividades que ao serem implementadas 

gerariam significativa degradação do meio ambiente, optou-se pela 

utilização de signos lingüísticos vagos, passíveis de serem formatados de 

acordo com a situação apresentada. 

Até o momento pode-se inferir que as normas acima analisadas 

atuam direta ou indiretamente sobre a questão central do presente 

trabalho, relativa à função socioambiental da propriedade, cujo 

fundamento é retirado dos arts. 5º, inc. XXIII, 170, inc. III e 186, inc. II 

da mencionada Carta Constitucional. 

Em que pese constar do texto constitucional à forma pela qual o 

exercício do direito de propriedade torna-se compatível com a tutela do 

ambiente (função social da propriedade), deixou-se para os exegetas e 

legisladores ordinários a tarefa de contextualizar referido 

condicionamento, já prevendo a enorme dificuldade de limitar-se um 

direito fundamental de 1ª dimensão até pouco tempo tido como absoluto e 

intangível. 

A partir de um exame conjunto de referidas normas 

principiológicas, tem-se como possível à imposição de comportamentos 
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negativos (limites – obrigações de não fazer) e positivos (obrigações de 

fazer) ao proprietário no exercício de seu direito, a fim de adequar a sua 

propriedade à preservação do meio ambiente, sob pena de seu direito 

torna-se ilegítimo.  

Embora ainda falte uma ampla intermediação legislativa, bem 

como, uma interpretação mais atualizada e menos formalista das 

referidas normas, é de se constatar a utilização das mesmas como 

fundamento norteador de decisões judiciais que envolvem questões de 

direito de propriedade e meio ambiente, ressaltando-se que a Corte 

Constitucional Pátria tem adotado este princípio mormente no que se 

refere à proteção dos recursos naturais como pressuposto para o 

reconhecimento do cumprimento da função social pela propriedade. 

Impende transcrever, nesta seara, parte do acórdão do STF47 que versa 

sob a questão enfocada, in verbis: 

 

“Os preceitos inscritos no art. 225 da Carta 
Política traduzem a consagração constitucional, 
em nosso sistema de direito de uma das mais 
expressivas prerrogativas asseguradas ás 
formações sociais contemporâneas. Essa 
prerrogativa consiste no reconhecimento de que 
todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. (...) O dever que 
constitucionalmente incumbe ao Poder Público 
de fazer respeitar a integridade do patrimônio 
ambiental não o impede, contudo, quando 
necessária à intervenção estatal na esfera 
privada, de promover, na forma do 
ordenamento positivo, a desapropriação de 
imóveis rurais para fins de reforma agrária, 
especialmente porque um dos instrumentos de 

                                                 
47 TP, MS 22.164-0-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 17.11.95, JSTF 208/251. 
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realização da função social da propriedade rural 
consoante expressamente proclamado pela Lei 
n. 8.629/93 (art.9°, II, e seu § 3°) e enfatizado 
pelo art. 186, II, da própria Carta Política – 
consiste, precisamente, na submissão do 
domínio à necessidade de o seu titular utilizar 
adequadamente os recursos naturais disponíveis 
e de fazer preservar o equilíbrio do meio 
ambiente, sob pena de, em descumprimento 
esses encargos, sofrer a desapropriação-sanção a 
que se refere o art. 184 da Lei Fundamental”.  
     

 

Tecidas tais considerações, é de concluir que o direito de 

propriedade na atual ordem constitucional tem um conteúdo social que se 

expressa, em linguagem jurídica, pela fórmula da função socioambiental 

do domínio e da posse exercidas em seus limites, fulcrada sob a 

incontrastável convicção de que a propriedade, mesmo quando particular, 

deve operar, sem exceção, em favor do interesse coletivo, mormente no 

que se refere ao dever de utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente. 

 

 

3.3 – Formas de incidência do princípio da função 
socioambiental da propriedade 

 
 

Com base na lição de José Diniz de Moraes48 a cerca das formas 

de incidência do princípio da função social sobre o direito de 

                                                 
48 Moraes, José Diniz de. A função social da propriedade e a Constituição Federal de 
1988, São Paulo, Editora Malheiros, 1999,  p. 134.   
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propriedade, acrescentando-se a perspectiva ambientalista sobre o tema, 

tem-se que o referido princípio pode assumir feições diferentes dentro do 

ordenamento jurídico. 

Em princípio, como normas redutoras de determinadas faculdades 

inerentes ao direito de propriedade, como ocorre no caso de propriedades 

compreendidas em áreas de preservação ambiental ou aquelas que foram 

objeto de tombamento. 

Neste particular aspecto, no que tange às áreas de preservação 

permanente, não há necessidade de desapropriação da área afetada, visto 

não estar inviabilizado totalmente o exercício do direito de propriedade, 

apenas limita-se alguns direitos, como por exemplo, a vedação de corte 

raso em reservas florestais legais.  

Podem tais comandos normativos assumirem ainda caráter 

condicionador do exercício do direito de propriedade, impondo ao titular 

de referido direito à obrigação de exercer seus poderes atendendo às 

condições previstas na Lei maior, ou  seja, àquelas dispostas no art. 186 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dentre elas, a 

que diz respeito à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente (art. 186, II), sob pena de perda do bem 

sem qualquer indenização. 

Este é um dos mais importantes critérios de efetivação do 

princípio da função social da propriedade, impondo ao seu titular a 

obrigação de exercitar seu direito em benefício da coletividade e não, 

apenas, de não exercer em prejuízo de outrem.  

Com fulcro nesta forma de incidência tem-se julgados que 

obrigam o proprietário rural à recomposição da área de reserva legal 
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desmatada, independentemente de ter sido ele o causador do dano, bem 

como, à averbação de referida área junto ao registro imobiliário49, 

consoante disposto no seguinte trecho de sentença: 
 

 
“No mérito, vê-se que existe a obrigação de 
manter a reserva legal, como também delimitar-
se a chamada mata ciliar numa extensão e 
amplitude proporcional aos cursos da água que 
passam pela propriedade (...)” 

 

 

Referidas normas funcionam também como princípio norteador 

da atividade hermenêutica, prevalecendo não só quando está sub judice o 

cumprimento ou não da dita função social da propriedade, mas, 

principalmente, quando estiver em jogo o interesse social (coletivo) 

envolvendo o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

É de se destacar nessa seara funcional célebre acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça de lavra do Ministro Hélio Mosimann, 

reconhecendo a sujeição do direito de propriedade ao cumprimento da 

sua função social, aí embutida a preservação dos recursos naturais e a 

proteção do meio ambiente50, bem como o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal adotado no acórdão (transcrito no tópico anterior) 

proveniente do Mandado de Segurança 22.164-0-SP, cujo relator. Min. 

Celso de Mello utilizou-se das normas principiológicas insculpidas nos 

                                                 
49 Revista de Direito Ambiental. 01/261, São Paulo, RT. 
50 Mandado de Segurança 2.046/DF – decisão proferida em 18.05.1993. 
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artigos 5º Incs. XXII e XXIII e 186, II da CF88 para fundamentar sua 

decisão51. 

Por derradeiro, cumpre ressaltar que as normas principiológicas 

em estudo assumem ainda caráter integrador quando utilizadas para o 

suprimento de lacunas, em razão de deficiência legiferante total ou 

parcial além de possuírem uma função diretiva ao imporem não só o 

dever de se legislar a fim de tornar eficaz o conteúdo semântico de alguns 

de seus comandos, como também, o dever de atuar concretamente para 

que tais pautas sejam aplicadas e obedecidas.    

Conforme será explicado no próximo capítulo, para que as 

normas ambientais possam incidir no mundo dos fatos, necessitam ser 

dotadas de eficácia e aplicabilidade diante da questão a ser regulada, 

dependendo para tanto da forma pela qual seus conteúdos são 

preenchidos e pelo grau de concretude que seus comandos aspiram. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 MS 22.164-0-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 17.11.95, JSTF 208/251 
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CAPÍTULO 4 – CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS RELATIVAS À 
FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE. 

 

 
4.1– Quanto à eficácia e aplicabilidade 

 

 
Muitos são os enfoques e abordagens pelas quais pode-se apreciar 

a questão da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais 

relacionadas ao meio ambiente. 

Antes, porém, convém frisar que a teorização acerca da 

aplicabilidade das normas constitucionais (prescrições mandatórias e 

diretórias), bem como, a classificação das mesmas em auto-executáveis 

(self-executing), auto-aplicáveis (self-enforcing) ou bastantes em si (self-

acting) e em não auto-executáveis, não auto-aplicáveis ou não bastantes 

em si é de origem americana52 encabeçada por Cooley e acolhida no 

Brasil por Ruy Barbosa. 

Tal posição foi contrariada por José Afonso da Silva em 

monografia que se tornou célebre, onde defendeu uma classificação 

tripartite da norma no que tange a sua eficácia e aplicabilidade: normas 

de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada, sendo as duas 

primeiras auto-aplicáveis (as de eficácia contida tanto quanto possam) e 

as últimas não. 
                                                 
52 Silva, Celso de Albuquerque. Interpretação Constitucional Operativa – Princípios 
e Métodos, Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, 2001, p. 31. 
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Não obstante as divergências existentes entre os doutrinadores, 

para os fins do presente trabalho adotar-se-á o entendimento esposado 

por José Afonso da Silva53, segundo o qual, quanto à eficácia (jurídica) e 

aplicabilidade, as normas constitucionais podem ser classificadas em 

normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, normas 

constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata, sujeitas 

porém a restrição, e normas constitucionais de eficácia limitada ou 

reduzida, estas últimas repartidas em dois grupos ou categorias: as 

definidoras de princípio institutivo e as definidoras de princípio 

programático. 

Outrossim, no que se refere à eficácia e aplicabilidade das normas 

principiológicas tidas como programáticas adotar-se entendimento 

discrepante ao do referido constitucionalista, no sentido de que referidas 

pautas são de cunho preceptivo, podendo ser invocadas a qualquer tempo 

independentemente de lei que densifique-lhes o conteúdo, de forma a 

criar direitos subjetivos individuais positivos e negativos em relação às 

mesmas.54   

Neste diapasão, de acordo com o que dispõe o art. 5º, § 1º da 

CF88, “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”. 

 

 

                                                 
53Silva, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais, 3a. Edição, São 
Paulo, Malheiros, 1988, p. 253/254. 
54 Krell, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha – Os 
(des) caminhos de um direito constitucional “comparado”, Porto Alegre, Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 38/40. 
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Embora fora do art. 5º da C.F., já se discorreu sobre o fato de que 

o direito conferido no art. 225 do referido diploma legal é tido como 

fundamental, posto sua importância para a existência digna e sadia de 

todo e qualquer indivíduo, sendo-lhe aplicável à norma insculpida no art. 

5º, § 1º , acima transcrita. 

Outrossim, é de fácil constatação que referido preceito 

constitucional (art. 5º, §1º da CF) vem sendo mal compreendido, quando 

não ignorado pelos operadores do Direito55 o que traz dificuldades no 

momento de efetivação dos direitos fundamentais.  

Entre aqueles que admitem (limitadamente) a eficácia de referido 

dispositivo constitucional, destaca-se o escólio de Ingo Wolfgang 

Sarlet56, para quem a interpretação do artigo em destaque não pode ser 

levada a uma posição extrema (negando eficácia total ou conferindo 

eficácia ilimitada), tendo em vista, mormente no que concerne aos 

direitos fundamentais sociais de natureza prestacional, os naturais limites 

impostos pelo princípio da “reserva do possível”, pela impossibilidade do 

Poder Judiciário implementar (ou determinar a implementação) 

programas socioeconômicos, bem como, na colisão entre direitos 

fundamentais. 

Há que se ressaltar que a questão referente ao princípio da 

“reserva do possível” deve ser analisada com reservas, haja vista que tal 

construção teórica foi importada do direito germânico para o pátrio, por 

                                                 
55 Moro, Sérgio Fernando. Desenvolvimento e efetivação judicial das normas 
constitucionais, São Paulo, Editora Max Limonad, 2001, p. 66. 
56 Sarlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, Porto Alegre, Livraria 
do Advogado Editora, 2001, p. 245/246. 
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meio das lições de Canotilho, sem os ajustes (sociais, econômicos e 

culturais) necessários.57

No Brasil mencionado argumento tem sido largamente utilizado 

como forma de não cumprimento dos preceitos constitucionais referentes 

aos direitos fundamentais prestacionais, o que condiciona a efetivação 

dos mesmos à existência de recursos econômicos dotados para tal fim. 

Interpretação mais restritiva é a proposta por João Gebran Neto58 

ao mencionado dispositivo constitucional (art. 5º, § 1º), no sentido de que 

em razão da sua localização topográfica, o mesmo só seria aplicável aos 

direitos fundamentais consagrados no art. 5º da C.F. 

Não obstante as controvérsias doutrinárias há que se destacar que 

as noções de aplicabilidade e eficácia (jurídica e não social) podem ser 

consideradas as duas faces da norma, na medida que esta somente será 

eficaz (no sentido jurídico) por ser aplicável e na medida de sua 

aplicabilidade. 

Há que se considerar, ainda, que sob o ponto de vista pragmático 

não há norma constitucional sem eficácia59, ante a possibilidade da 

norma, por menor que seja sua carga eficacial, gerar os efeitos que dela 

se espera. 

Em última hipótese, só pelo fato da norma fazer parte do corpus 

constitucional já obriga que toda a legislação infraconstitucional seja com 

                                                 
57 Krell, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha – Os 
(des) caminhos de um direito constitucional “comparado”, Porto Alegre, Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 51/52 
58 Apud Sérgio Fernando Moro in Desenvolvimento e efetivação judicial das normas 
constitucionais, São Paulo, Editora Max Limonad ,2001, p. 72. 
59 Ferraz Júnior, Tércio Sampaio . Constituição de 1988 – Legitimidade, Vigência e 
Eficácia – Supremacia, São Paulo, Atlas, 1989, p. 74. 
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ela compatível, sob pena de ser considerada inconstitucional, o que não 

deixa de ser uma espécie de eficácia. 

O artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, com referência à sua auto-aplicabilidade, não é homogêneo. 

Contém disposições que apresentam eficácia plena, enquanto outras são 

estruturadas com núcleos eficazes, mas que flutuam em comandos de 

eficácia limitada. Finalmente, uma terceira categoria, há dispositivos de 

textura aberta, à espera de complementação legal ou regulamentar, que 

lhes dará força executória. 

É de se notar ainda que a utilização indiscriminada da expressão 

“na forma da lei” indica, no mais das vezes, que acertos anteriores já 

delimitaram o campo do legislador ordinário, do administrador público e 

do membro do Poder Judiciário quanto à questão tão evasivamente 

tratada no texto constitucional. 

Assim sendo, não obstante a estrutura heterogênea das normas 

constitucionais ambientais em estudo, não se pode considerá-las apenas 

diretivas (aqui no sentido utilizado por Caetano Azzarati60) estabelecidas 

ao legislador futuro, cabendo aos operadores do Direito, atentos que 

estão à configuração interna das normas supramencionadas, discernirem 

o que é conteúdo exortativo e o que é passível de aplicação direta. 

 

 

4.2 – Quanto à densidade e grau de concreção 

 

                                                 
60 Apud  Maria Helena Diniz.  Norma Constitucional e seus efeitos, 5a. edição, São 
Paulo, Saraiva, 2001, p. 92 
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Como visto, inexiste norma constitucional destituída de eficácia, 

tendo em vista que todo dispositivo inserto no corpo constitucional 

possui uma normatividade mínima. 

Dentro desta perspectiva, tem-se que o conteúdo do dispositivo 

(densidade da norma) é de suma importância para a determinação da 

normatividade do comando, posto que, a densidade da norma 

constitucional está diretamente ligada a capacidade da mesma produzir 

efeitos e sua condição de aplicação. 

Conforme prelaciona Gomes Canotilho61, “(...) densificar uma 

norma significa preencher, complementar e precisar o espaço normativo 

de um preceito, especialmente carecido de concretização, a fim de tornar 

possível a solução, por esse preceito, dos problemas concretos”. 

Afirma ainda o referido constitucionalista lusitano que “Existem 

certas normas cuja densidade pressupõe um menor espaço de 

‘discricionariedade’ ou de ‘liberdade de conformação’ que outras”62, 

indicando uma tendência de abertura (vertical) da norma constitucional à 

mediação legislativa concretizadora. 

As normas constitucionais quanto ao conteúdo semântico-

realizador podem ser classificadas em norma de alta densidade 

normativa: são aquelas dotadas de suficiente normatividade, e que se 

encontram aptas a, diretamente e sem a intervenção do legislador 

ordinário, gerar os seus efeitos essenciais e norma de baixa densidade 

normativa: são aquelas que não possuem normatividade suficiente para, 

                                                 
61Canotilho, J. Gomes. Direito Constitucional, 6a. edição, Coimbra, Almedina, 1993, 
p. 202/203. 
62 idem, p. 188/189.  
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de forma direta e sem a interferência legislativa, gerarem seus efeitos 

principais. 

À luz do acima referido tem-se que o artigo 225 da Carta 

Constitucional Brasileira altera incisos e parágrafos com baixa densidade 

normativa e outros com densidade menos reduzida. Dentro desta 

perspectiva, é de se notar que, por exemplo, o caput do citado artigo, 

mais os incisos I, III (primeira parte) IV, V, VI e VII possuem densidade 

mandamental baixa. 

Tal redução de densidade, como já referido no capítulo 3, ocorre 

em razão da opção do legislador constituinte em utilizar termos vagos, 

como por exemplo, “atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação”, bem como, de deixar as condições de realizabilidade de 

referidas normas para um plano posterior, como se observa, por exemplo, 

na questão da educação ambiental. 

Outrossim, é de se reconhecer que nem sempre a finalidade 

buscada pelo legislador constituinte é apreendida com exatidão pelo 

legislador ordinário que, não raras vezes, dá contornos diferentes à norma 

constitucional, complementando-a ou regulamentando-o de modo 

diferente do inicialmente idealizado, tendo em vista a pré-compreensão 

que tem acerca dos fatos normatizados.  

Assim, não se pode olvidar que a questão da eficácia normativa 

passa pela íntima conexão existente entre o sistema e a ideologia 

daqueles que o operam, fazendo surgir a figura da lacuna axiológica 

quando ocorre a inadequação do texto da norma com o seu valor 

objetivo, núcleo da problemática epistemológica em relevo.   
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Por outro prisma, esse vazio da norma pode ser superado 

adequadamente utilizando-se recursos existentes fora do texto da 

mesma63 e, como será demonstrado no capítulo que segue, por meio de 

uma atividade hermenêutica concretizadora, executável a partir de uma 

interpretação material-valorativa do direito64.  

Dentro desta perspectiva é vital que o poder público em todas 

suas esferas e os operados do Direito estejam comprometidos com o 

desenvolvimento e a efetivação das normas constitucionais atinentes à 

proteção e preservação ambiental, independentemente da questão das 

mesmas possuírem textura aberta e até mesmo, a despeito do princípio da 

“reserva do possível”, topoi que será mais bem analisado no capítulo 6, 

que  não tem o condão de  impedir a ação legiferante, executória e 

jurisdicional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Moro, Sérgio Fernando. Desenvolvimento e efetivação judicial das normas 
constitucionais, São Paulo, Editora Max Limonad , 2001, p. 88/89. 
64 Krell, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha - – 
Os (des) caminhos de um direito constitucional “comparado”, Porto Alegre, Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 51/52 
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CAPÍTULO 5 – A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS RELATIVAS À 
FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 

 

 

5.1 – Princípios gerais de interpretação 

 

 
A importância do estudo do tema decorre do fato de que 

interpretação constitucional, a par das peculiaridades e da principiologia 

hermenêutica específica, é informada por critérios também utilizados 

para alcançar-se o sentido da lei ordinária. 

Os cânones da tradicional hermenêutica jurídica foram 

assentados, inicialmente, sob uma visão privatística de Direito, em que o 

liberal-individualismo cingia-se, ideologicamente, ao texto da lei, do qual 

o juiz devia ser um frio e automático aplicador. 

Desta época exsurge o método de interpretação literal (autêntica - 

gramatical), em que o que se busca é a fixação de modo preciso e 

invariável das palavras empregadas pelo legislador. “In principio erat 

verbum”, máxima romana a evidenciar a preocupação dos intérpretes 

com o sentido puramente literal da norma fez sobressair a interpretação 

gramatical, fundada em regras de lingüística, por meio da qual o 

aplicador examina cada vocábulo do texto normativo, isolando-o ou em 

cotejo com o resto da sentença (análise sintática), pesquisando a origem 

etimológica ou atentando para a pontuação. 
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Dentro deste contexto, a interpretação passa por uma fase de 

investigação da vontade do legislador, por meio de uma lógica 

tradicional, dedutiva e silogística. Desta, desenvolve-se o método lógico-

sistemático que se refere, em última análise, à plenitude do pensamento 

jurídico latente na regra jurídica individual, com a sua multiplicidade de 

referências às outras partes constitutivas do sistema jurídico global. 

Na concepção de Carlos Maximiliano65, o processo lógico ou 

método lógico de interpretação consiste na tentativa de descoberta do 

“real” significado da norma por meio da utilização, sem auxílio de 

nenhum elemento exterior, de regras tradicionais e precisas, tomadas de 

empréstimo à Lógica Geral, obtendo-se a interpretação correta da norma 

a partir de um simples estudo das mesmas em si, ou em conjunto, por 

meio do raciocínio dedutivo.  

Já a interpretação sistemática toma por parâmetro o sistema em 

que está inserida a norma jurídica, promovendo o inter-relacionamento 

com os outros dispositivos remanescentes a versarem sobre o mesmo 

objeto. 

No que concerne ao método histórico de interpretação, tem-se que 

“uma norma de Direito não brota dum jacto, como Minerva armada da 

cabeça de Júpiter legislador”66 é produto da evolução das relações sociais  

e com base nas experiências normativas de cada época.  

Desta forma, a interpretação histórica consiste na busca do 

significado da norma por meio de uma retrospectiva aos seus precedentes 

                                                 
65Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9a. edição, Rio de 
Janeiro, Forense, 1979, p. 137. 
66Ferrara, Francesco . Interpretação e aplicação das leis, Trad. Manuel Domingues 
de Andrade, 4a. edição, Coimbra, Editora Armênio Amado, 1987, p. 143/144.  
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legislativos, no que se refere à intenção do legislador no momento de sua 

elaboração, à circunstância histórica que fez surgir a necessidade da 

norma, etc. 

Penetrando ainda mais nos domínios da valoração, na esfera da 

lógica do razoável, tem-se a interpretação teleológica ou finalística, em 

que se considera o fim visado pela lei, ou seja, visa a descobrir os valores 

que a norma se destina a servir. 

 Enquanto a interpretação histórica coloca em evidência a 

“occasio legis”, a teleológica trabalha com a “ ratio legis”, que 

representa o fundamento racional da norma e redefine ao longo do tempo 

o fim por ela buscado.67

Os métodos de interpretação supracitados são aplicáveis às 

normas constitucionais, com ênfase no método teleológico68 que busca a 

concreta realização dos comandos incertos no texto constitucional, 

contudo, em razão das singularidades das normas constitucionais (caráter 

sintético, esquemático e textura aberta – termos polissêmicos), se fez 

necessário, como será visto no próximo tópico, a construção de métodos 

específicos de interpretação constitucional. 

 

 

      

5.2 – Princípios de interpretação específicos do texto 
constitucional. 

 

                                                 
67Barroso, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, 3a. edição, São 
Paulo, Saraiva, 1999, p. 137 
68Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9a. edição, Rio de 
Janeiro, Forense, 1979, p. 314. 
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Já não divergem os modernos doutrinadores sobre a necessidade 

de adoção de métodos específicos para uma interpretação constitucional, 

concordes que estão quanto ao fato de que a profunda relação entre o 

direito constitucional e a política, bem como, o alto grau de abstração da 

maioria das normas constitucionais impõem ao intérprete a utilização de 

instrumental adequado, apto a conduzi-lo a conclusões que não possam 

ser tidas como superinterpretação, interpretação paranóica ou  

reducionista.   

A interpretação constitucional é em essência uma atividade de 

reconstrução do conteúdo da norma a partir de uma análise pluralística de 

todo o sistema em cotejo com as situações da vida e não um fenômeno 

monolítico, singular69.  

Assim sendo, exige-se que o intérprete tenha em conta o sistema 

jurídico, os fatos, a ideologia do texto legal e a sua própria; que considere 

os postulados da filosofia, sociologia, psicologia e a tradição histórica, de 

sorte que a real dimensão das opções do constituinte não lhe escapem e, 

ao mesmo tempo, os riscos que tais opções possam representar para as 

gerações futuras não sejam ignorados, com atenção para o fato de que 

Constituição é síntese do pensamento político de uma determinada 

sociedade, que destina-se a organizá-la e está  voltada, em maior ou 

menor grau,  à perpetuação das situações fáticas que lhe permitiram o 

surgimento. 

O intérprete da norma constitucional, em particular quando 

trabalha com as normas de princípios, não deve ignorar que é a dialética 

                                                 
69Barroso, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, 3a. edição, São 
Paulo, Saraiva, 1999,  p. 04. 
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(no sentido hegeliano) entre o legislativo e o judiciário, entre a doutrina e 

a autoridade, entre o poder e a opinião pública, que faz a vida do direito e 

lhe permite conciliar a estabilidade e a mudança 70.  

Obviamente, nem todas as normas constitucionais sujeitam-se a 

leituras idênticas, algumas, com alto grau de concreção, nas quais 

conduta exigida e sanção correspondente se apresentam mais ou menos 

evidentes, pedem apenas a delimitação do fazer ou não fazer imposto 

pela norma. 

Doutra banda, outras, por demais abstratas, convidam o intérprete 

ao uso exaustivo de métodos próprios da interpretação constitucional e 

não afastam, em última instância, a possibilidade de uma interpretação na 

qual prepondere as conveniências da oportunidade, a ideologia do 

intérprete ou do grupo em que   encontra-se inserido, o que, em maior ou 

menor grau,  sempre ocorre com as decisões das Cortes Constitucionais. 

Se a escolha de um método justo em termos de interpretação 

constitucional configura tarefa difícil de ser empreendida, fácil é 

concluir, todavia, serem os métodos clássicos de interpretação 

formulados por Ihering e Savigny no século XIX, insuficiente para 

abranger a complexidade da norma constitucional que, além de sua 

dimensão jurídica, traduz um plexo de fatores políticos a tornar inapto o 

método jurídico tradicional para solver as graves questões interpretativas 

relacionadas à Constituição. 

A natureza diferenciada de princípios e regras constitucionais 

suscita a necessidade de se desenvolver uma hermenêutica constitucional 

                                                 
70 Perelman, Chaïm.. Ética e Direito, 1a. edição, São Paulo, Martins Fontes, 2000, p. 
631. 
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igualmente diferenciada da tradicional, mormente em relação às pautas 

principiológicas que encontram-se em latente estado de colisão. 

Nesta linha, a moderna doutrina constitucionalista tem sustentado 

a existência de princípios de interpretação específicos do texto 

constitucional, como por exemplo, o princípio da unidade da 

Constituição, em que o exegeta deve levar em conta a interdependência 

das diversas normas constitucionais, as quais formam um sistema 

integrado. 

Sustenta-se também a existência de um princípio de efeito 

integrador, a partir do qual na solução dos problemas jurídico-

constitucionais dá-se preferência à interpretação que mais favoreça a 

integração social, reforçando a unidade política; 

Outro princípio de suma importância é o da máxima efetividade 

na interpretação da norma constitucional, posto que atribuí ao conteúdo 

da mesma a maior carga eficacial possível, tendo em vista que, 

atualmente, não mais se admite haver na Constituição normas que sejam 

meras exortações morais ou declarações de princípios e promessas a 

serem atendidas futuramente. 

Com base na lição de Konrad Hesse71 tem-se o princípio da força 

normativa da Constituição, que enfatiza a necessidade permanente de se 

proceder a uma atualização das normas constitucionais em razão da 

evolução social, para melhor garantir sua eficácia e permanência. Não há 

uma modificação do texto constitucional, mais sim, uma alteração do 

modo de compreendê-lo. 

                                                 
71 Hesse, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes, 
Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 22/23.  
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Pode-se citar também os princípios da conformidade funcional, 

da interpretação conforme a Constituição e da harmonização, todos 

direcionados para a concretização dos preceitos constitucionais por meio 

de uma adequação do conteúdo da norma aos fatos. 

Vale ressaltar que o intérprete ao realizar a sua função deve 

sempre iniciá-la pelos princípios constitucionais, é dizer, deve partir do 

princípio maior que rege a matéria em questão, voltando em seguida para 

o mais genérico, depois o mais específico, até encontrar-se a regra 

concreta que vai orientar a espécie.  

É de se reconhecer a importância dos princípios constitucionais 

na atividade interpretadora em razão do grau de generalidade, abstração e 

capacidade de expansão dos mesmos, o que permite ao exegeta superar o 

legalismo estrito por meio de uma inserção axiológica no sistema sem 

pender para o decisionismo, posto que referidas pautas funcionam como 

limites interpretativos máximos e válvula redutora da arbitrariedade do 

aplicador da norma por meio do dever de motivação de seu 

convencimento72.   

Nesta seara, não se pode olvidar as palavras de Letízia 

Gianformaggio73, no sentido de que a referência aos princípios é a única 

forma de vincular o intérprete-aplicador do direito, fechando aqueles 

espaços que inevitavelmente toda tentativa de formulação de todo o 

direito em regras taxativas deixaria aberta à sua discricionariedade.     

                                                 
72 Barroso, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, 3a. edição, São 
Paulo, Saraiva, 1999, p. 191/192. 
73Letízia Gianformaggio, L’ Interpretazione della constituzione tra aplicazione di 
regole ed argumentazione basata su principi. Revista internazionale di filosofia del 
diritto, IV serie – LXII, n. 1, gen/mar. 1985, p. 80. 
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As interpretações constitucionais tradicionais limitam-se a 

levantar todas as possíveis interpretações que a norma sub examine 

comporta e a confrontá-las com a Constituição, por meio da utilização 

dos métodos histórico, científico, literal, sistemático e teleológico.  

Na interpretação constitucional tradicional não é permitido ao 

intérprete fazer qualquer alargamento ou restrição no sentido da norma 

de modo a deixá-la compatível com a Carta Maior.  

Em razão dessa insuficiência interpretativa é que se assiste na 

atual quadra uma inclinação da jurisprudência no sentido de maximizar 

as formas de interpretação, com o escopo de permitir um alargamento ou 

restrição do sentido da norma de modo a torná-la efetiva. 

Por este prisma, há que se fazer menção ao método de 

interpretação hermenêutico-concretizador, construído sob as bases da 

metodologia tópica de Theodor Viehweg, que busca o resultado 

(interpretação) constitucionalmente correto mediante um procedimento 

racional e controlável, fundamentando esse resultado também de forma 

racional e controlável, criando, assim, certeza e previsibilidade jurídicas 

e não a simples decisão pela decisão. 

Conforme prelaciona Konrad Hesse74, a concretização pressupõe 

a compreensão do conteúdo da norma a concretizar e, nessa linha de 

entendimento, não poderá o intérprete se desvencilhar nem da pré-

compreensão nem do problema concreto a resolver. O intérprete 

compreende o conteúdo da norma a partir de uma pré-compreensão de 

sentido, permitindo-lhe contemplá-la com expectativas próprias, 

                                                 
74 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho constitucional, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1983, p. 37 
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possibilitando-lhe seguir uma trajetória que culminará na fixação do 

sentido da mesma. 

É induvidosa a influência da tópica também no método 

concretista da Constituição aberta propugnado por Peter Häberle, 

podendo ser ele considerado um “radical” na utilização de referido 

método no âmbito do Direito Constitucional. 

Referido autor distingue a interpretação em sentido lato (aquela 

que oferece um amplo campo ao debate e à renovação, encerrando uma 

visão dialética da realidade social apta à consecução do entendimento do 

fenômeno constitucional em sua essência e fundamento) e, em sentido 

estrito (aquela que utiliza métodos tradicionais de viés nitidamente 

privatístico). 

Para Häberle75 a interpretação constitucional é um processo 

aberto, operação livre que como tal deve conservar-se. A sua 

compreensão há de ser a mais dilatada possível, de modo que, sobre 

acolher aquela interpretação que se faz em âmbito mais restrito, 

principalmente na esfera jurídica dos tribunais, venha a abranger por 

igual aqueles que ativa ou passivamente participam da vida política da 

comunidade. 

Tecidas tais considerações acerca das diversas formas de 

interpretação constitucional, resta indene de dúvida que interpretar a 

constituição é muito mais do que clarificar seu sentido é antes de tudo 

uma atividade atualizadora do texto normativo em relação à realidade 

                                                 
75 Häberle, Peter. Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos intérpretes 
da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição, Trad. Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 1997, p. 17/19.  
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social vigente, motivo pelo qual é comum dizer-se que toda 

concretização (interpretativa) constitucional é tarefa de aperfeiçoamento 

e criação76 e, diante do conteúdo elástico das normas principiológicas em 

estudo, há que se exigir do intérprete (mormente o juiz) uma postura mais 

ativa enquanto árbitro dos conflitos entre interpretações possíveis77.     

Assim sendo, importa consignar que, no que se refere às normas 

principiológicas ambientais ora em relevo, só se alcançará um grau 

satisfatório de realizabilidade de seus comandos a partir de uma 

interpretação que leve em conta a carga axiológica da Carta 

Constitucional em concomitância com a necessidade de concretização de 

seu texto. 

 

 

 

5.3 - Colisão entre as normas principiológicas referentes ao 
direito de propriedade e ao direito de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

 

 
Como já foi observado anteriormente, parte das constituições 

nascidas sob a égide do “Welfare State” possuem catálogos de direitos 

fundamentais escritos os quais, dependendo da situação concreta e da 

forma como são interpretados, podem entrar em choque. 

                                                 
76 sobre o tema  vide comentários de Cristiane Derani,  Direito Ambiental 
Econômico, Ed. Max Limonad, São, Paulo, 1997, p. 44.  
77 Marinelli, Vincenzo. Il problema dell’ermeneutica giudiziaria. Analisi e diritto.- 
ricerche di giurisprudenza analítica. Torino,  G. Giappichelli Editore, 1998, p. 153. 
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O conceito de colisão de direitos fundamentais pode ser 

compreendido estrita ou amplamente. No primeiro caso há colisão entre 

direitos fundamentais e no segundo, entre direitos fundamentais e outras 

normas.78

Com base nas considerações tecidas acerca dos princípios 

jurídicos (Capítulo 3), tem-se que não há, propriamente, uma antinomia 

ou caso de colisão de direitos quanto se coteja o direito de propriedade 

com o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigos 

5º, inc. XXII, 5°, inc. XXIII c.c. art. 170, III e art.186, II da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988). 

O titular de um direito fundamental, ao exercê-lo, pode ver este 

em conflito com outros direitos fundamentais titularizados por outros 

indivíduos. Nesses casos há o que a doutrina convencionou em chamar 

de colisão de direitos. 

Segundo Canotilho79, na esteira de Vital Moreira, ocorre colisão 

de direitos quando o exercício de um direito fundamental colide “a) com 

o exercício do mesmo ou de outro direito fundamental por parte de outro 

titular (conflito de direitos em sentido estrito); b) com a defesa e proteção 

de bens da colectividade e do Estado constitucionalmente protegidos 

(conflito entre direitos e outros bens constitucionais)”. 

Ao se delimitar o âmbito normativo do direito de propriedade, 

que dá a real dimensão de sua aplicabilidade, verifica-se que este não 

                                                 
78 Alexy, Robert. Colisão de Direitos Fundamentais e realização de direitos 
fundamentais no Estado de Direito Democrático. Revista de Direito Administrativo, 
vol. 217, julho/setembro de 1999, p.  67/79.  
 
79 Canotilho, J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a. edição, 
Coimbra, Almedina, 1998,  p. 140. 
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abrange condutas contrárias à preservação ambiental, uma vez que, 

independentemente da vontade do proprietário, o legislador constituinte 

ao dispor sobre a proteção constitucional ao meio ambiente reduziu o 

conceito de propriedade e retirou do âmbito de tal direito um conjunto de 

condutas, submetendo-o ao atingimento de fins sociais pré-estabelecidos. 

Como um direito fundamental, o direito de propriedade tem um núcleo 

essencial, irredutível, que não pode ser afastado. 

Em razão da existência, no corpus constitucional de um conjunto 

de normas (regras e princípios) que, por si só, já se apresentam como 

redutoras do alcance da definição de propriedade, como o dever à 

submissão ao cumprimento de uma função social, há que se concluir que 

o direito de propriedade é um direito condicional, ou seja, só existe se 

determinadas condições forem cumpridas pelo seu titular. 

No caso dos contornos decorrentes da adoção de normas 

constitucionais ambientais, tem-se que não há, entre as condutas 

abrangidas pela proteção ao direito de propriedade, direitos a poluir, 

desmatar, degradar ou qualquer outra conduta lesiva ao meio ambiente. 

Assim sendo, independentemente da vontade do proprietário, a 

própria Constituição reduziu o conceito de propriedade e limitou seu 

exercício, em prol do direito fundamental a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, desdobramento do próprio direito à vida e 

parte integrante do princípio da dignidade da pessoa humana.   

Há, portanto, consagrada na Constituição uma precedência da 

proteção constitucional ao meio ambiente ante o direito de propriedade, 
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posto que o direito à vida, nas palavras de José Afonso da Silva80, “deve 

orientar as ações tendentes a tutelar o meio ambiente, pois ele deve estar 

acima de quaisquer considerações como as de desenvolvimento, como as 

de respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada”. 

De outra banda, não há um “jus subietionis” instituidor de um 

dever de suportar o proprietário, sem reparação pecuniária, uma redução 

absoluta ao exercício das faculdades inerentes à propriedade. No caso 

concreto é que se poderá aferir se está sendo imposta uma limitação 

compatível com o exercício do direito de propriedade ou se sofre o titular 

daquele direito uma excessiva e onerosa imposição. 

Ainda aí não haverá colisão, posto que, ao lado da proteção 

ambiental, resta presente na Constituição, como princípio da ordem 

econômica, a previsão de proteção à propriedade, e demais contornos a 

ela relativos, muito embora, como será analisado no capítulo 7, ainda se 

insista em uma clássica leitura do instituto (Direito Romano) em 

desconformidade com a configuração que lhe fora dada pela Carta 

Constitucional de 1988.  

Pelo exposto, resta concluir que não há colisão entre os direitos 

fundamentais insculpidos nos artigos 5º, inc. XXII, 5°., inc. XXIII c.c. 

art. 170, III e art.186, II, pois a interpretação já indica que não há 

intersecção entre os âmbitos normativos dos dois direitos, posto que não 

engloba nem protege o direito de propriedade condutas contrárias e 

lesivas ao meio ambiente. 

                                                 
80 Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 9a. edição, São 
Paulo, Malheiros, 1993, p. 170.  
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Outrossim, se colidentes fossem os referidos direitos 

fundamentais (propriedade X meio ambiente ecologicamente 

equilibrado), o conflito passaria pela resolução proposta por Habermas81, 

segundo a qual, entre as normas aplicáveis ‘prima facie’ ao caso, optaria-

se  por aplicar aquela que melhor se adaptar à situação descrita em todos 

os seus aspectos relevantes. 

Em outras palavras, em questões que envolvem  meio ambiente e 

direito de propriedade, a decisão judicial há que ser racionalmente 

justificada, haja vista que a racionalidade (consenso/aceitação social) da 

decisão judicial é que confere a sua própria legitimação, à medida em que 

é capaz de solucionar o conflito posto produzindo no auditório um 

consenso relativo à oportunidade e à justiça da solução escolhida82. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 Habermas, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, Vol. 1, Rio 
de Janeiro, Editora Tempo Brasileiro, 1997, p. 322/323. 
82 Carreres. Joaquín Almoguera. La legitimación en la era de la postmodernidad. 
Doxa, Cuadernos de filosofia del derecho, no. 15-16, Volume 1, 1994, p.305.  
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CAPÍTULO 6 – A VINCULAÇÃO DO ESTADO AO 
DIREITO FUNDAMENTAL A UM MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 
 

 

6.1 - A vinculação do Poder Público enquanto implementador e 
fiscalizador da função socioambiental da propriedade 

 

 

6.1.1– A amplitude da vinculação 

 

 

Ao contrário do que expressamente dispõe a Constituição 

Portuguesa, em seu artigo 18, n° 1, e o art. 1°., Inc. III da Lei 

Fundamental da Alemanha, no tocante à vinculação das entidades 

públicas e privadas aos direitos fundamentais, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 quedou-se inerte sobre a questão. 

O legislador constitucional limitou-se a preconizar no art. 5°., § 

1° a imediata aplicabilidade das normas de direitos fundamentais, incluso 

aqui, conforme dito no capítulo 4, o direito fundamental a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Tal omissão não significa, todavia, que o Poder Público não esteja 

vinculado ao atingimento dos fins buscados pelas normas 

consubstanciadoras dos direitos fundamentais. Essa conclusão é possível, 

a partir do momento que o postulado insculpido no art. 5°. §1°. é 
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compreendido como um mandado de otimização83 de eficácia das normas 

que compõem a plêiade dos direitos fundamentais, endereçado ao Poder 

Público para que busque no momento da aplicação dos referidos 

preceitos normativos, a maior eficácia possível dos mesmos. 

Por esta perspectiva, quando se tratar, por exemplo, de uma 

norma de eficácia visivelmente limitada, o legislador restará obrigado 

(vinculação ativa) a atuar no sentido de concretizar o direito fundamental 

ali latente, ao mesmo tempo em que lhe será defeso (vinculação 

omissiva) editar norma que de qualquer forma restrinja ou atente contra o 

sentido e a finalidade da norma de direito fundamental. 

Prelaciona Jorge Miranda84, ao se referir ao art. 18, n° 1 da 

Constituição Portuguesa, que “em qualquer caso, em qualquer momento, 

qualquer acto do poder público deve tomá-los (preceitos referentes aos 

direitos fundamentais) como baliza e como referencial; deve assumir, 

com razoabilidade, um conteúdo que lhes corresponda; deve traduzir-se, 

nessa medida, na realização dos valores jurídicos que dão sentido ao 

relacionamento da pessoa e do Estado”. 

Parafraseando as lições do professor português, tem-se que o 

complexo de normas atinentes aos direitos fundamentais não representam 

apenas um limite negativo (non facere) às atuações dos entes públicos. 

Podem e devem ser consideradas também como elemento norteador e 

integrados de referidas atuações. 

                                                 
83 Alexy, Robert. Teoria de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993,  p. 78  
84 Miranda, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos 
Fundamentais, 3a. edição, Coimbra, Coimbra Editora, 1998, p. 279. 
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No que tange à atuação dos entes públicos, aqui formalmente 

considerados os órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

merece realce o entendimento de outro constitucionalista lusitano, J.J. 

Gomes Canotilho85, com o seguinte teor: “A cláusula de vinculação de 

todas as entidades públicas exige, pois, uma vinculação sem lacunas: 

abrange todos os âmbitos funcionais dos sujeitos públicos e é 

independente da forma jurídica por meio da qual as entidades públicas 

praticam os seus actos ou desenvolvem as suas atividades”. 

Pelo exposto, impende concluir que a vinculação do Poder 

Público, em todas as suas esferas, dá-se  no âmbito institucional e no 

âmbito material, de forma que não há entidade pública nem ato que dela 

emane que seja ou esteja desconectado do conteúdo normativo que eflui 

dos direitos fundamentais. 

Desta forma, a consagração do direito a um meio ambiente 

equilibrado é inegável e, trouxe para o Poder Público a exigência de uma 

ação estatal ótima na gestão ambiental, não bastando que a tutela do 

Estado se desenvolva apenas formalmente dentro dos critérios legais86. 

A observância da vinculabilidade do Poder Público pode ofertar 

respostas aos questionamentos de Andreas Krell87, no sentido de que 

“(...) A Constituição Brasileira sempre esteve numa relação de tensão 

para com a realidade vital da maioria dos brasileiros e contribuiu muito 

                                                 
85 Canotilho, J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a. edição, 
Coimbra, Editora Almedina, 1998, p. 401. 
86 Mirra, Álvaro Luiz Valery. Fundamentos do Direito Ambiental no Brasil. Revista 
dos Tribunais, vol. 706, agosto de 1994, p. 07/29 
87 Krell, Andreas J. Realização dos direitos fundamentais sociais mediante controle 
judicial da prestação dos serviços públicos básicos (uma visão comparativa). Revista 
de Informação Legislativa. ano 36, n°. 144, outubro/dezembro de 1999, Brasília, 
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, p. 240/242.  
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pouco para a melhoria da sua qualidade de vida (...) Encontram-se em 

contradição flagrante a pretensão normativa dos direitos fundamentais 

sociais e o evidente fracasso do Estado brasileiro como provedor dos 

serviços essenciais (...) Discute-se, cada vez mais, a complexidade do 

processo de transformação dos preceitos do sistema constitucional 

mediante realização de programas e políticas governamentais (...) O 

problema parece estar na formulação, implementação e manutenção das 

respectivas políticas públicas e na composição dos gastos nos orçamentos 

da União, dos Estados e Municípios”.  

Em linhas gerais, são estas as diretrizes básicas e os contornos 

mais conhecidos da atuação do Poder Público na tutela do meio 

ambiente, sendo que a vinculatividade que eflui do comando normativo 

não diz respeito à formulações inexeqüíveis, mas sim, impõe prescrições 

obrigatórias, expressas no texto constitucional e demais leis ambientais. 

No entanto, a prática tem revelado inúmeras situações em que o 

Poder Público, notadamente o Executivo, deixa de agir, se omite no 

cumprimento do seu dever de adotar as medidas necessárias à proteção 

ambiental, causando com isso diretamente danos ao meio ambiente ou 

permitindo que degradações ambientais se concretizem, como por 

exemplo, a poluição de rios e corpos d’água pelo lançamento de efluentes 

e esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento; a degradação de 

ecossistemas e áreas naturais de relevância ecológica; o depósito e a 

destinação final inadequadas de lixo urbano e hospitalar; o abandono de 

bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro, etc. 
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Na preleção de Edilsom Farias88, “É evidente em nosso País a 

antinomia entre a consignação normativa dos direitos fundamentais e a 

ineficácia social ou privação desses direitos para a maioria das pessoas 

(...) as políticas neoliberais, ao não se colocarem a serviço das pessoas 

para acabar com a pobreza e as desigualdades, estão sendo contrárias à 

universalização e à efetivação dos direitos fundamentais (...). 

Em todos os exemplos acima citados, em que se constata a 

omissão de providências administrativas protetivas do meio ambiente e 

de bens ambientais específicos, surge a questão, que mais adiante será 

discutida, da superação da inércia da Administração Pública pela via 

jurisdicional, como forma de garantir o direito das futuras gerações a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

 

6.1.2 - A vinculação do Poder Legislativo 

 

 
No particular aspecto da vinculação da atividade do legislador aos 

direitos fundamentais, a questão pode ser estudada por dois prismas: a 

dimensão negativa e a dimensão positiva do referido liame, dentro do 

paradigma atual, inaugurado por Dürig, de clara renúncia aos padrões 

positivistas de onipotência do legislador em prol da prevalência de 

valores intangíveis insculpidos nas normas de direitos fundamentais, bem 

                                                 
88 Farias, Edilsom. Direitos Fundamentais e Políticas Neoliberais. Revista da 
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
ano 6, n. 12, julho/dezembro de 1998, Brasília, 1998, p. 54 e 58.. 
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como, pela formulação feita por Krüger, de que hoje não há mais que se 

falar em direitos fundamentais na medida da lei, mas, sim, em leis apenas 

na medida dos direitos fundamentais89. 

Nestes termos, a dimensão positiva diz respeito a um dever do 

legislador de otimizar (concretizar) as normas de direitos fundamentais, 

realizando os fins por elas colimados, conforme os parâmetros 

constitucionais. 

Doutra banda, a acepção negativa do vínculo determina uma 

limitação material da atividade do legislador, em relação à sua liberdade 

de conformação regulamentadora de comportamentos. Assim, todo ato 

emanado de entidade pública ou atos emanados de entidades privadas aos 

quais a lei outorgou força de norma jurídico-pública que estiverem 

relacionados aos direitos fundamentais devem ter o conteúdo  extraído do 

próprio texto constitucional, não podendo dele se apartarem. Tal 

proibição inviabiliza a edição de normas contrárias aos direitos 

fundamentais, em nível ordinário e também constitucional (emenda e 

revisão). Na opinião de Gomes Canotilho90, estas particularidades 

transformam as normas de direitos fundamentais “em normas negativas 

de competência porque estabelecem limites ao exercício de competências 

das entidades públicas legiferantes”.   

Resume-se a questão com a preleção do mencionado 

constitucionalista lusitano que sustenta que “A aporia da vinculatividade 

constitucional insiste na contradictio: por um lado o legislador deve 

                                                 
89Sarlet, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre, 
Livraria do Advogado Editora, 2001, p. 328. 
90 Canotilho, J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a. edição, 
Coimbra, Editora Almedina, 1998, p. 402. 
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considerar-se vinculado, positiva e negativamente, pelas normas 

constitucionais, por outro lado, ao legislador compete ‘actualizar’ e 

‘concretizar’ o conteúdo da constituição” 91. 

Merece destaque dentro do tema da vinculação do legislador aos 

direitos fundamentais a ocorrência de inconstitucionalidade por omissão, 

fruto da inércia legislativa (total ou parcial) em face de uma imposição 

mais ou menos concreta contida nas normas de direitos fundamentais, 

ressaltando-se uma graduação da eficácia vinculativa de acordo com a 

densidade normativa e grau de concretude das mesmas. Contudo, não se 

verifica possível o enfrentamento de tal problemática neste estudo, sob 

pena de desvirtuamento da linha de pesquisa adotada em relação ao tema 

proposto. 

Prosseguindo, tem-se que na esfera ambiental, a partir da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a ação 

legiferante ordinária restou vinculada ao disposto no art. 225, cujo teor a 

par de garantir a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

impôs ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as futuras gerações. Dispôs, ainda, acerca de formas para 

que se alcançasse a efetivação das políticas traçadas (artigo 170, inciso 

VI, da Carta Magna) para a defesa do ambiente como um dos princípios 

da ordem econômica (política de prevenção e proteção do meio 

ambiente). 

A Carta Magna recepcionou diplomas outros, anteriormente 

editados com vistas à proteção do meio ambiente e preservação dos 

                                                 
91 Canotilho, J. Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador – 
Contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas, Coimbra, 
Coimbra Editora, 1994, p. 63. 
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recursos naturais, dentre eles, o que estabelece a política nacional 

ambiental - Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 - inicialmente 

fundamentado nas alíneas c, h e i, do inciso XVII, do artigo 8º, da 

Constituição Brasileira de 1969, o qual tem como tônica fundamental 

proteger e recuperar o meio ambiente, de forma a garantir a dignidade da 

pessoa humana, a vida e para criar condições propícias à consecução de 

um desenvolvimento sócio-econômico sustentável.  

No que se refere à intrincada relação existente entre o direito de 

propriedade e a necessidade da proteção ambiental, consubstanciada na 

função socioambiental da propriedade, há que se ressaltar que o 

legislador da década de 60 já ocupava-se da demanda, tanto que o  

princípio da função social da propriedade figurava na  Constituição de 

1967, na Emenda de 1969, e em legislação infraconstitucional, 

particularmente do Estatuto da Terra (Lei n°. 4.504/64) que   preconiza:  

“Art. 2°. (...)§1°. A propriedade da terra desempenha 

integralmente a sua função social quando, simultaneamente: (...) c) 

assegura a conservação dos recursos naturais”. 

 De igual modo, o Código Florestal (Lei n°. 4.771/65) 

disciplinava formas de intervenção na propriedade com vistas à proteção 

ambiental, ligadas à noção de propriedade que cumpre sua função social. 

Mais recentemente, em 18 de julho de 2000, passou a viger a Lei 

n°. 9.985, que regulamentou o art. 225, § 1°., incisos I, II, III e VII da 

Constituição da República Federativa do Brasil e instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

disciplinando a intervenção do Poder Público na propriedade para fins de 

proteção e preservação ambientais. 
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Merece destaque também, na esfera penal, a Lei n°. 9.605/98 – 

Lei dos Crimes Ambientais que, em que pese as inúmeras discussões 

travadas em torno de seu conteúdo, é mais um instrumento em defesa da 

qualidade ambiental e, na esfera cível, as Leis 10.257/01 – Estatuto das 

Cidades, que regulamentou o uso da propriedade urbana em prol do 

interesse social (meio ambiente, inclusive) e 10.406/02 que instituiu o 

novo Código Civil e em seu bojo (art. 1228, § 1º) atrelou o exercício do 

direito de propriedade às finalidades econômicas, sociais e ambientais. 

Não obstante a existência das leis supra citadas, entre outras que 

consagram a proteção e preservação do meio ambiente, em todas as suas 

interfaces (fauna, flora, águas, florestas, etc), não se observa a efetividade 

plena das mesmas, no sentido de impedir a degradação do ambiente e 

exploração irracional dos recursos naturais. Os poucos resultados que 

estão sendo obtidos decorrem da crescente conscientização da população 

e do ativismo das organizações não governamentais, que impeliram o 

Poder Público a traçar políticas de proteção ambiental mais eficazes e a 

editar leis no sentindo de melhor disciplinar a relação homem/natureza. 

Como já mencionado anteriormente, a atual ordem jurídica 

nacional impõe ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de proteger, 

preservar e conservar o meio ambiente, consoante o disposto na 

Constituição Federal, na Lei 6938/81 e nas declarações de Estocolmo 

(1972) e Rio de Janeiro (1992). 

Nesse diapasão, a Política Nacional do Meio Ambiente objetiva 

garantir a todos a efetividade do direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Ademais, sua importância é indiscutível, 

ante a necessidade, em específico em questões ambientais, de uma 
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política preventiva, educativa e racional, pois após a ocorrência de danos, 

dificilmente se obtém uma reparação a contento. 

Não é demais destacar que a previsão de uma política ambiental 

encontra-se descrita na ordem social da Constituição e também, no que se 

refere à proteção ambiental, na ordem econômica, fato que deixa claro 

que o ambiente está ligado ao desenvolvimento social e econômico, 

constituindo um direito coletivo, fundamental e social92. 

Assim sendo, em que pese o fato de, atualmente, o Brasil possuir 

uma avançada legislação protetiva de direitos transindividuais, é 

imperativo reconhecer que, infelizmente, para que a lei cumpra 

efetivamente sua finalidade, não basta, simplesmente, sua publicação ou 

eficácia formal, há necessidade de concretização de seu comando93. 

Não se pode olvidar que o nível de efetividade de uma norma 

depende do grau de realizabilidade de seu conteúdo, ou seja, para ser 

efetiva uma norma não pode conter promessas irrealizáveis e necessita 

ter instrumentos que assegurem sua concretude 94. 

Deste modo, só o fato de existir legislação não é suficiente para 

sanar os problemas existentes, pois a legislação é somente uma 

ferramenta. A efetividade depende da vontade política, da ética na 

política e dos administradores, da educação ambiental e cidadã a serem 

implementadas em todo o país, pelas condutas dos cidadãos, pela criação 

                                                 
92 Figueiredo, Guilherme José Purvin de. Eficácia das Políticas Estaduais de Meio 
Ambiente. Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do 
Rio de Janeiro, 1999, p. 78. 
93 Guerra Filho, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 
São Paulo, Celso Bastos Editor, 1999, p. 112. 
94 Barroso, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas normas. 
Limites e Possibilidades da Constituição Brasileira, 3a. edição, Rio de Janeiro, 
Editora Renovar, 1996, p. 2311/232. 
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de incentivos fiscais à preservação ambiental e ações administrativas que 

necessitam ser realizadas continuadamente e espontaneamente e não 

como se faz atualmente após processo, decisão e ordem judicial. 

Nessa linha de argumentação, destaca-se o escólio de Josaphat 

Marinho95, no sentido de que “(...) a natural variedade de prescrições 

constitucionais não legitima que se amontoem dispositivos contraditórios 

ou marcados por graves suspeitas de impraticabilidade. Aglomerado 

dessa índole propicia o enfraquecimento da estrutura constitucional, pela 

propaganda de que é incompatível com a realidade. Cumpre ao legislador 

não esquecer que a convicção generalizada de validade da lei concorre 

para sua eficácia, tanto quanto a descrença popular lhe diminui o alcance 

(...)”. 

Por outro prisma, na esteira de Marcelo Neves96, há que se 

mencionar a existência da legislação simbólica dentro do sistema 

normativo constitucional, haja vista que o fracasso da função 

instrumental da lei não pode ser relacionado apenas à ineficácia das 

normas jurídicas. Segundo referido autor, “é evidente que, quando o 

legislador se restringe a formular uma pretensão de produzir normas, sem 

tomar qualquer providência no sentido de criar os pressupostos para a 

eficácia, apesar de estar em condições de criá-los, há indício de 

legislação simbólica”.  

Prossegue referindo-se a dois tipos de legislação simbólica: a 

legislação-álibi, normalmente verificável quando “o legislador, muitas 

                                                 
95 Marinho, Josapha.  À Margem da Constituição, Brasília, Brasília Jurídica, 1992, p. 
99. 
96 Neves, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, São Paulo, Editora Acadêmica, 
1994, p. 32. 



 94

vezes sob pressão direta, elabora diplomas normativos para satisfazer as 

expectativas dos cidadãos, sem que com isso haja o mínimo de condições 

de efetivação das respectivas normas”; e a legislação como fórmula de 

compromisso dilatório, como forma de adiar a solução de conflitos 

sociais atuais por meio de compromissos (legislações) dilatórios, com o 

objetivo único de transferir a solução dos mesmos para um futuro 

indeterminado97.  

Não obstante o acima transcrito, conclui-se que, embora atado à 

vinculação “meio-fim” que decorre do texto constitucional, o legislador 

emprega a legislação simbólica como forma de manter-se dentro do jogo 

democrático, atendendo as expectativas daqueles que dele fazem parte.  

Não erra Marcelo Neves quando assevera que o uso do respectivo 

expediente decorre de uma necessidade do legislador em transmitir para 

os destinatários da norma uma falsa sensação de bem-estar, entretanto, 

não é só. Em alguns casos o uso da legislação simbólica revela-se como 

sendo o único caminho possível para obtenção do consenso, em razão da 

pré-compreensão que cada integrante tem sobre a questão em debate. 

Não se pode olvidar, por outro lado, que o desconhecimento dos 

fenômenos ambientais leva o legislador, muitas vezes, a estabelecer 

normas de efeitos não tão positivos para o meio ambiente, principalmente 

no que se refere aos programas de gestão ambiental, em que nota-se as  

maiores carências, em razão dos regulamentos e programas adotados para 

a conservação e preservação do meio ambiente não estarem 

fundamentados em dados precisos. 

                                                 
97 Neves, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica, São Paulo, Editora Acadêmica,  
 
1994, p. 34. 
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6.1.3 – A vinculação do Poder Executivo 

 

 
Também no que se refere ao Poder Executivo e respectivos 

órgãos administrativos em geral, verifica-se plausível a vinculação dos 

mesmos às normas de direitos fundamentais, consoante depreende-se do 

teor do art. 5°., § 1°. da Constituição da República Federativa do Brasil  

de 1988.  

Da mesma forma, as pessoas jurídicas de direito privado que 

exercem atividades públicas (concessão, permissão, autorização) também 

encontram-se vinculadas aos direitos fundamentais. O mesmo raciocínio 

é válido para as entidades de direito público que exercem atividades de 

caráter privado. 

De qualquer sorte, as relações entre os órgãos da administração e 

os direitos fundamentais pautam-se pelo princípio da constitucionalidade 

imediata. Nestes termos, os órgãos administrativos executam as leis que 

estejam estritamente em consonância com os direitos fundamentais, bem 

como interpretam-nas em conformidade com o princípio constitucional 

da efetividade máxima. 

A não observância destes postulados poderá acarretar a 

invalidação judicial dos atos administrativos editados em 

desconformidade com os preceitos de direitos fundamentais, por meio do 

controle judicial dos atos administrativos, objeto de estudo em capítulo 

posterior.    

Há que se ressaltar que a questão dos órgãos administrativos 

exercerem um tipo de “controle” de aceitação ou rejeição de leis que 
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impliquem em ofensa às diretrizes dos direitos fundamentais ainda é 

objeto de acirradas discussões por parte dos operadores do Direito98. 

Os que admitem este controle de constitucionalidade atípico 

baseiam-se no argumento de que a força dirigente dos direitos 

fundamentais impõe a todos e a cada um dos órgãos da administração 

essa “vigília” em prol dos direitos fundamentais. Por outro lado, os 

opositores desta tese recusam à administração em geral e aos agentes 

administrativos em particular qualquer forma de controle da 

constitucionalidade das leis, mesmo que este dogma implique na violação 

dos direitos fundamentais, posto que, cabe ao Poder Judiciário (STF), 

enquanto guardião da Constituição, exercer este controle.   

Não obstante a celeuma instalada mostra-se mais adequado um 

posicionamento que pondere as duas vertentes, admitindo-se o controle 

administrativo que implique na não execução de leis flagrantemente 

inconstitucionais, atentatórias à vida e à dignidade humanas, mas, por 

outro lado, a aplicação da lei tida como possivelmente atentatória aos 

direitos fundamentais, com posterior questionamento de 

constitucionalidade da mesma junto ao STF. 

Avançando no tema, outro ponto que causa controvérsia é a 

questão da vinculação dos atos de governo e atos discricionários aos 

direitos fundamentais. Oportuno se faz transcrever a opinião de Ingo 

Wolfgang Sarlet99 sobre o assunto: “No que tange à medida da 

vinculação dos direitos fundamentais, poderá afirmar-se que, quanto 

menor for a sujeição da administração às leis (de modo especial na esfera 

                                                 
98 Sarlet, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre, 
Livraria do Advogado Editora, 2001, p. 332/333. 
99 idem, p. 333. 
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dos atos discricionários e no âmbito dos atos de governo), tanto maior 

virá a ser a necessidade de os órgãos administrativos observarem – no 

âmbito da discricionariedade de que dispõem – o conteúdo dos direitos 

fundamentais, que, consoante já assinalado, contém parâmetros e 

diretrizes para a aplicação e interpretação dos conceitos legais 

indeterminados”. 

Não é outra a lição de Gomes Canotilho100 sobre o tema, 

sustentando que os direitos, liberdades e garantias constituem-se em 

medidas de valoração e de conformação para a Administração Pública, 

no primeiro caso quando preenche o conteúdo dos conceitos 

indeterminados e no segundo no exercício de seu poder discricionário 

(parâmetro de vinculação imediato). 

Desta forma, conclui-se que a esfera de discricionariedade do 

julgador encontra-se tangida pela vinculação do ato a ser praticado com 

os direitos fundamentais, o mesmo ocorrendo no caso de atos políticos. 

Sob a ótica do meio ambiente, a tarefa do administrador não é 

menos hercúlea do que a do legislador, posto que, da mesma forma que 

esse, encontra-se vinculado ao disposto no texto constitucional e às leis 

ordinárias ambientais, no que diz respeito à implementação de políticas 

públicas que efetivamente resguardem o ambiente. 

Vários são os obstáculos que permeiam o caminho do 

administrador. Primeiro, a necessidade de densificar adequadamente 

termos vagos, ambíguos, vazios e indeterminados que geralmente são 

utilizados na redação de leis relacionadas com o meio ambiente. 

                                                 
100 Canotilho. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a. edição, 
Coimbra, Editora Almedina, 1998, p. 402. 
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Ato contínuo surge como problema intransponível para o 

administrador, a execução de programas ou compromissos advindos das 

já mencionadas legislações simbólicas, posto que, constituem-se normas 

de mínimo conteúdo realizável. 

Senão bastassem os óbices acima mencionados, é de se 

reconhecer que em razão da repartição de competências na esfera 

ambiental a União deixou de reestruturar o IBAMA101 enquanto muitos 

dos Estados não assumiram suas competências ou se assumiram não 

equiparam os órgãos adequadamente. Por fim, os municípios, com raras 

exceções, sequer se deram conta de suas competências e continuam 

achando que questões ambientais devem ser resolvidas na esfera federal 

(IBAMA). 

Tais deficiências redundam na inefetividade da Política Nacional 

de Meio Ambiente, a qual encontra-se subordinada a pressões de 

segmentos interessados na implantação de modelos de desenvolvimento 

não-sustentável. 

Em contrapartida, muito tem sido feito em defesa de uma melhor 

qualidade de vida para as gerações presentes e futuras, a partir da 

implementação de políticas ambientais regionais ou locais, desenvolvidas 

dentro de um sistema destinado a organizar, coordenar e integrar as ações 

de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, 

assegurada a participação da coletividade, conhecido como SISNAMA – 

Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

                                                 
101 a respeito do tema vide artigo Ibama:13 anos sem concurso, de Felipe Costa,  de 
25 de fevereiro de 2002,  no Portal Ambiente Global (www.uol.com/ambienteglobal). 
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Buscando a democratização do debate acerca da implementação 

de políticas ambientais, vários Estados brasileiros já fizeram constar de 

suas próprias constituições, a competência dos Conselhos Estaduais do 

Meio Ambiente, como por exemplo, Pernambuco, São Paulo, Rio de 

Janeiro, etc, os quais atuam nas questões dos recursos hídricos (art. 33, 

III da Lei nº. 9.433/97) e, em tantas outras que dizem respeito ao meio 

ambiente (sistemas de controle de poluição, definição e coordenação da 

implantação de espaços territoriais protegidos, apreciação de EPIA, etc). 

Por fim, no âmbito administrativo, a atuação (vinculação) do 

Estado na defesa do meio ambiente se desenvolve por intermédio da 

utilização de inúmeros instrumentos legais, que englobam desde medidas 

típicas do exercício de poder de polícia até mecanismos de planejamento, 

como será visto no capítulo 7. 

 

 

6.1.4 – A vinculação do Poder Judiciário 

 

 
A vinculação dos juízes e tribunais aos direitos fundamentais 

pode ser analisada, parafraseando Jorge Miranda, sob o ângulo positivo: 

na interpretação, integração e aplicação de leis de forma a conferir aos 

direitos fundamentais a máxima eficácia possível; e sob o ângulo 

negativo: não aplicação de leis que violem os direitos fundamentais e não 

“endurecimento” (aumento de exigências) no que tange às técnicas e 

instrumentos atinentes ao controle da inconstitucionalidade das leis. 
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Escorreita é a lição de Gomes Canotilho102, para quem a 

“vinculação dos tribunais efectiva-se ou concretiza-se: 1) através do 

processo aplicado no exercício da função jurisdicional ou 2) através da 

determinação e direcção das decisões jurisdicionais pelos direitos 

fundamentais materiais”. 

Resta clara a importância que exerce o Poder Judiciário não só 

enquanto órgão vinculado aos direitos fundamentais, mas, 

principalmente, enquanto ente fiscalizador e controlador dos atos dos 

demais órgãos estatais, de tal forma que, além do dever de não 

interpretar, integrar e aplicar normas em dissonância com os direitos 

fundamentais, o Poder Judiciário tem o poder de tornar nulo qualquer ato 

administrativo que se mostre ofensivo aos direitos fundamentais, bem 

como, tem o poder de declarar inconstitucional qualquer lei atentatória 

aos direitos supra referidos. 

Por outro lado, no que se refere às ações de inconstitucionalidade 

por omissão e no caso específico do mandado de injunção, há que anotar 

que as construções pretorianas retiraram qualquer expectativa de sucesso 

dos referidos institutos, no que se refere à concretização e efetivação dos 

direitos fundamentais, neutralizando, assim, importantes instrumentos de 

realização dos princípios constitucionais. 

Não bastassem tais obstáculos instrumentais, verifica-se que o 

Poder Judiciário enfrenta sérios problemas na interpretação e aplicação 

das normas constitucionais, mormente às referentes à questão da função 

socioambiental da propriedade, havendo uma profunda dissonância nos 

                                                 
102 Canotilho, J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a. edição, 
Coimbra, Editora Almedina, 1998, p. 408. 
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julgados dos tribunais pátrios, no que tange às ações envolvendo 

propriedade e proteção ambiental, questão que será aprofundada no 

capítulo seguinte, no subitem que trata dos desencontros hermenêuticos.   

Um primeiro aspecto a ser levado em conta no exame dos 

julgados produzidos é o de que parte do operadores do direito, 

particularmente juízes e advogados, não possuem conhecimentos 

suficientes para julgar (aqueles) e ajuizar (estes) pedidos de indenização 

por desapropriação indireta em matéria ambiental, situação diversa 

encontra-se com maior freqüência entre os membros do Ministério 

Público, os quais, para pleno exercício da iniciativa que lhes foi conferida 

pelo art. 129, III da Constituição (promover o inquérito civil público e a 

ação civil pública para a proteção do meio ambiente) especializaram-se 

na legislação ambiental e criaram centros de apoios operacionais 

institucionais relacionados ao meio ambiente e voltados para o constante 

aperfeiçoamento das ações.  

Um segundo problema está relacionado com a complexidade da 

questão ambiental, entre outras coisas não há regras para uma 

contabilidade da natureza, reina o improviso quando se trata de fixar (em 

dinheiro) a extensão do dano ambiental e o valor de propriedades que, em 

alguns casos, não são aproveitáveis para a agricultura ou pecuária e só 

com muito investimento e preservação integral do ecossistema teriam 

condições de serem exploradas, por exemplo, pelo ecoturismo. 

Outro ponto relevante a ser apreciado dentro da temática proposta 

é a da superação, pela via judicial, das omissões estatais lesivas à 

qualidade ambiental. Em outras palavras, a viabilidade da imposição 
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coativa ao Poder Executivo, pela via judicial, da adoção de medidas 

administrativas necessárias à proteção do meio ambiente.  

Parte da doutrina sustenta que ao Poder Judiciário é vedado 

apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos 

administrativos. Cabe-lhe examiná-lo, tão somente, sob o prisma da 

legalidade. Este seria o limite do controle, quanto à extensão. Com base 

nessa orientação é que se formou forte corrente jurisprudencial que não 

admite que se possa obter, junto ao Judiciário, a condenação da 

Administração em obrigações de fazer, consistentes na adoção de 

medidas positivas na proteção do meio ambiente. 

Outrossim, referido debate será objeto do tópico seguinte em 

virtude da amplitude das questões que lhe são circundantes. 

 

 

 

6.2 - O Poder Judiciário como garantidor da concreta 
observância ao princípio da função socioambiental da 
propriedade 

 

 

6.2.1 - O controle judicial dos atos do Poder Público em 
matéria ambiental  

 

 
Primeiramente, tem-se que o controle judicial dos atos dos entes 

públicos cresce de significado na idéia de separação da vontade do 

indivíduo ou de um grupo e o interesse do todo, da comunidade. A 
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isenção, a independência, a neutralidade de um processo, a mediação de 

uma escolha, decorrente não de um querer, mais sim de um porque lhe 

coube. 

Em uma visão de que o Poder Judiciário representa a composição, 

o equilíbrio, a sensatez, o que é sintetizado pela balança, paira a crença 

de que o controle judicial tem o condão de evitar a tirania, sem maiores 

indagações quanto a uma eventual usurpação de sua parte. 

Os ingredientes que interagiram na elaboração da própria idéia de 

um poder judiciário contribuíram para que ele fosse visto como o 

controlador dos demais poderes, sua dualidade o habilitou a tanto, nem 

um outro poder convive, ao mesmo tempo, com valores éticos essenciais 

e com o mais rígido formalismo processual, a acusação com a presunção 

de inocência, a pré-determinação rigorosa dos distintos papéis que 

cabem, no processo, a cada participante com a secreta gestação da 

“intima” convicção do juiz, a procura da verdade material e o fascínio 

pueril da lide, a justiça, a prudência, o recurso, o prazo, a ficção, a 

certeza. 

Historicamente, o controle encontra-se alicerçado nos valores 

fundantes da comunidade, na idéia de justiça, ou de ordem razoável, 

reflexo da idéia de bem comum e, ao mesmo tempo, consciência da 

fragilidade da natureza humana. 

Na atualidade, como afirma Francisco de Queiroz Bezerra 

Cavalcanti103 tem-se no Brasil a ampliação do campo jurídico objeto de 

                                                 
103 Cavalcanti, Francisco Queiroz de Bezerra. Breves Considerações sobre o Controle 
da Função Administrativa e a Plenitude da Tutela Jurisdicional. Anuário dos Cursos 
de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco – separata – 
n. 8, 1997, Recife, Pernambuco, p. 82 
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tutela em virtude da adoção de novos Direitos e interesses legalmente 

protegidos, bem como pela ampliação dos mecanismos e instrumentos de 

controle dos atos e omissões juridicamente relevantes do Estado. 

Ultrapassadas estas linhas iniciais, tem-se que o controle judicial 

dos atos dos poderes públicos em matéria ambiental é realizado por meio 

de remédios específicos (mandado de segurança individual, mandado de 

segurança coletivo, ação popular, ação civil pública, mandado de 

injunção, ação direta de inconstitucionalidade, ação de 

inconstitucionalidade por omissão, argüição de descumprimento de 

preceito fundamental, medida cautelar, etc) ou por meio de outras ações 

ordinárias ou especiais que podem ser adequadamente utilizadas pelo 

particular contra a Administração Pública, tais como as ações 

possessórias, ação declaratória, ação indenizatória, etc. 

Ocorre que, nem sempre o Poder Judiciário imprime a tais 

demandas a interpretação mais efetiva e favorável à natureza. Como dito 

anteriormente, os julgadores estão desvinculados dos parâmetros 

axiológicos fornecidos pela Constituição e demais leis ambientais.  

Doutra banda, nem sempre a quantidade de ações judiciais 

equivale qualitativamente a uma efetiva tutela dos bens ambientais, e 

isso, por três motivos distintos: a dificuldade na educação ambiental da 

população; a impossibilidade de realização de planos de longo prazo; e a 

reversão dos prejuízos para os próprios cofres públicos. 

 
 
 
 
6.2.2 - A extensão do controle jurisdicional do ato 
administrativo 
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A extensão do controle jurisdicional dos atos administrativos 

relacionados ao meio ambiente está umbilicalmente ligada aos 

parâmetros ou critérios de aferição de correção do ato administrativo 

impugnado, os quais são pinçados do texto constitucional, mais 

precisamente no campo dos princípios constitucionais da Administração 

Pública, na seara dos princípios gerais de Direito implícitos ou explícitos 

na Constituição (incluídos aí os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade), entre outros insculpidos na Carta Magna. 

A sindicabilidade do ato em questão deve ser compreendida em 

um atual estágio de ordenamento jurídico formado por regras (normas em 

sentido estrito) e por princípios gerais, marca indelével do 

constitucionalismo pós-positivista, revelador da normatização e 

positivação dos Princípios Gerais de Direito, em que as normas jurídicas 

passam a ser analisadas sob o ponto de vista da juridicidade e da 

legalidade, sendo que no campo do Direito Administrativo, o princípio da 

juridicidade da administração substitui o princípio da legalidade, 

absorvendo-o totalmente104. 

Nesta perspectiva, o princípio da legalidade assume duas faces: a 

de legalidade constitucional ao ordenar e regular os atos do Poder 

legislativo e a de juridicidade, ao ordenar e regular os atos do Poder 

Executivo, incluídos aí os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, os quais abriram caminho para uma melhor compreensão 

da competência discricionária, ao mesmo tempo em que ampliaram as 

possibilidades de controle judicial do ato administrativo.  

                                                 
104 Moraes, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública, 
São Paulo, Editora Dialética, 2001, p. 37. 
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Não obstante este ideal de justiciabilidade do ato administrativo, 

o que se verifica na maioria dos tribunais pátrios, talvez por falta de 

estrutura, excesso de serviço, comodidade pessoal, submissão ao 

princípio da separação de poderes ou pressões políticas nas instâncias 

superiores, é a adoção de posição tradicional, segundo a qual o controle 

dos atos administrativos pelo Judiciário se restringe aos aspectos ou 

elementos formais, não devendo se imiscuir no mérito, nem aferir a 

justiça do ato, a razoabilidade, o interesse público, a utilidade do ato, pois 

esses aspectos são discricionários da administração. 

A posição anteriormente citada, e seguida, atualmente, pelos 

Tribunais, fundamenta-se nos seguintes argumentos: impossibilidade de 

sobreposição do Poder Judiciário e o só cabimento de apreciação 

jurisdicional acerca da legalidade. Esses argumentos supracitados não 

merecem acolhimento, pois é imperativo que se superem as clássicas 

visões da separação dos poderes e o mito do Juiz neutro. 

No que concerne à separação de poderes tem-se que analisá-la à 

luz da contemporaneidade. Quando de seu surgimento o momento 

histórico tornava imprescindível uma rígida separação como forma de 

combater o perigo recorrente do despotismo, uma vez que os monarcas 

que transformavam-se em tiranos sempre centralizavam em sua pessoa 

todas as funções públicas105.  

Vive-se hoje, no Brasil, uma democracia participativa. Sendo 

assim, não há como se negar a salutar independência harmônica entre os 

poderes e os sistema de freios e contrapesos, todavia, faz-se necessário 

                                                 
105 Bobbio, Norberto. A Teoria das Formas de Governo. 10ª Edição, Brasília, Editora 
Universidade de Brasília, 2000, p. 137. 
 



 107

um Poder Judiciário, mais forte, independente e atuante no sentido de 

conferir efetividade às normas jurídicas, mormente àquelas referentes a 

direitos fundamentais prestacionais. 

Há que ser superado o dogma da neutralidade do juiz, posto que 

não há ser humano desprovido de ideologia e valores. Assim, um juiz 

comprometido com o momento histórico e com a realidade social não 

exerce sua atividade apenas por meio de raciocínios silogísticos, antes 

interpreta a lei em consonância com todo o sistema. 

Urge que o Poder Judiciário assuma uma postura criadora e 

ativista106 no que tange aos direitos fundamentais, ante à necessidade de 

concretização das normas constitucionais principiológicas, de forma que 

torne possível a implementação (via decisão judicial) de políticas 

públicas capazes de reverter a crise ecológica que ora se vive, bem como, 

que construa-se mecanismos aptos ao controle judicial dos poderes 

políticos.  

Outrossim, para não sucumbir ao decisionismo judicial 

(arbitrariedade) cabe ao julgador justificar racionalmente sua decisão, 

demonstrando que a opção por ele feita, em detrimento de outras 

existentes (critério de generalização), é a que mais bem se adeqüa ao 

caso,  contextualizando a questão posta em busca de um consenso em 

relação à solução encontrada107. 

                                                 
106 Krell, Andreas J.  Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha – 
Os (des) caminhos de um direito constitucional “comparado”, Porto Alegre, Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 97  
107 Giuseppe Zaccaria. Dimensioni dell’ermeneutica e interpretazione giuridica. 
Rivista Internacionale di filosofia del diritto. IV serie – LXXII – 1995, Giuffré 
editore, p. 389.  
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Por outro prisma, a questão do controle judicial dos atos 

discricionários não pode ser analisada apenas pela ótica da escolha da 

solução que atenda ao interesse público da melhor forma108, haja vista 

que, em relação a esses casos extremos, é óbvia a escolha do 

administrador.  

O grande impasse ocorre quando as soluções que se lhe 

apresentam são satisfatórias, ou seja, atendem o interesse público e a 

decisão do administrador por uma ou por outra é meramente política. 

Nesse aspecto, tem-se que para tornar inquestionável e legítimo o 

referido ato discricionário, em razão da decisão política inerente à 

atuação do administrador público, deve-se recorrer ao debate 

democrático, filtro de controle dos poderes políticos extra judice, em que 

avaliar-se-á a questão da ponderação da decisão tomada em relação ao 

fim visado.  

Para Germana de Moraes a discricionariedade do administrador 

público “é a margem de liberdade de decisão, conferida ao administrador 

pela norma de textura aberta, com o fim de que ele possa proceder, 

mediante a ponderação comparativa dos interesses envolvidos no caso 

específico, à concretização do interesse público ali indicado, para, à luz 

dos parâmetros traçados pelos princípios constitucionais da 

Administração Pública e pelos princípios gerais de Direito e dos critérios 

não positivados de conveniência e de oportunidade: 1°) complementar, 

mediante valoração e aditamento, os pressupostos de fato necessários à 

edição do ato administrativo; 2°) decidir se e quando ele deve ser 

                                                 
108 Mello, Celso Antonio Bandeira de. Discricionariedade e controle Jurisdicional,  
2a. edição, São Paulo, Malheiros, 2000, p. 15-16. 



 109

praticado; 3°) escolher o conteúdo do ato administrativo dentre mais de 

uma opção igualmente pré-fixada pelo Direito; 4°) colmatar o conteúdo 

do ato, mediante a configuração de uma conduta não pré-fixada, porém 

aceita pelo Direito”109. 

Transferindo-se tais considerações para a seara ambiental 

conclui-se que cabe ao administrador implementar as políticas públicas 

traçadas pela Constituição de acordo com as possibilidades admitidas 

pelas normas em abstrato, sendo que, quando tratar-se de norma de alta 

densidade há que se observar o princípio da legalidade e, no caso de 

normas de baixa densidade observar-se-á os princípios que as 

conformam, lembrando sempre da historicidade, da faticidade e do 

consenso formado a respeito do conteúdo das normas principiológicas. 

Assim, considerando que as finalidades da administração são 

traçadas pela Constituição, bem como os ditames constitucionais segundo 

os quais a Administração Pública está adstrita aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

considerando que a legalidade nesse âmbito deve ser estrita, isto é, só 

fazer o que a lei permite e a eficiência, no caso, é avaliar se a 

administração age de forma a atingir a finalidade da lei, o resultado 

prático almejado no plano da realidade concreta, devem ser revistos os 

limites e fundamentos do controle judicial dos atos administrativos 

discricionários. 

Para que essa modificação de paradigmas e o novo papel do 

Poder Judiciário se concretizem, é preciso instrumentalizar os operadores 

                                                 
109 Moraes, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da administração Pública, 
São Paulo, Editora Dialética, 2001, p. 42. 
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jurídicos com meios necessários para uma prática comprometida com a 

eficácia dos direitos humanos, principalmente aqueles que derivam de 

uma prestação do Estado. 

É imperioso que o Poder Judiciário transponha as tradições e 

formalidades e que utilize a hermenêutica como uma ferramenta, pois as 

interpretações têm significado decisivo para a consolidação e preservação 

da força normativa da Constituição, estando submetida ao princípio da 

ótima concretização da norma, pois só assim, os juízes poderão controlar 

e exigir que o Estado cumpra seus deveres providenciais para com a 

coletividade.  

Não é outra a opinião de Andreas Krell110: “Talvez o maior 

impedimento para uma proteção mais efetiva dos direitos fundamentais 

seja a atitude ultrapassada da grande parte da magistratura brasileira para 

com a interpretação constitucional, cuja base até hoje consiste no 

formalismo jurídico que tem dominado gerações de operadores de 

Direito, especialmente durante o tempo autoritário. (...) Apesar do fato de 

a doutrina constitucional moderna no Brasil enfatizar que o Estado Social 

preconizado pela Carta de 1988 exige um novo entendimento das suas 

normas jurídicas, que seja orientado por valores, a maioria dos 

operadores (juízes, promotores, procuradores, administradores, 

advogados) ainda não passou a interpretar as normas constitucionais e 

ordinárias (civis, comerciais, administrativas) “no espírito” dos direitos 

fundamentais e seus valores subjacentes”. 

                                                 
110 Krell, Andreas J. Realização dos direitos fundamentais sociais mediante controle 
judicial da prestação dos serviços públicos básicos (uma visão comparativa). Revista 
de Informação Legislativa. ano 36, n°. 144, outubro/dezembro de 1999, Brasília, 
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, p. 250. 
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Com base nas lições de Apostolova111, sustenta o mencionado 

professor que a concretização dos direitos fundamentais impõe profundas 

alterações na função clássica dos juízes, que passariam a ser considerados 

co-responsáveis pelas políticas dos outros poderes estatais. Só que, como 

afirma o autor, “o Judiciário não quer assumir o papel de “arquiteto 

social” e ser responsabilizado por uma possível convulsão financeira nos 

orçamentos públicos (...)”. 

Neste cenário inquietante, apresenta-se como instrumento eficaz, 

a ação civil pública, enquanto propulsora de decisões judiciais 

democráticas e pacificadoras de conflitos caracterizados por interesses 

transindividuais, difusos e coletivos, cumprindo seu papel social e 

político. 

A ação civil pública visa a garantir a efetivação dos direitos 

difusos e servir como instrumento de educação social e ambiental, pois 

pretende fazer cumprir os princípios e normas constitucionais e conduz 

tanto as autoridades quanto à sociedade a refletir seriamente acerca de 

condutas em relação aos cidadãos e ao ambiente, o que ajuda na 

transposição de um Estado ditatorial para uma social democracia112.  

 

 

 

                                                 
111 Apud  Andreas J.  Krell, in Realização dos direitos fundamentais sociais mediante 
controle judicial da prestação dos serviços públicos básicos (uma visão comparativa). 
Revista de Informação Legislativa. ano 36, n°. 144, outubro/dezembro de 1999, 
Brasília, Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, p. 250.  
112 Milaré, Edis. Ação Civil Pública. Instrumento de Educação Democrática - Ação 
Civil Pública - Lei 7.347/1985 - 15  anos, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 
2001, p. 362.  
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Da prática diária, evidencia-se que as ações civis contra 

particulares têm apresentado êxito. Por outro lado, as ações contra o 

Estado não são tão efetivas. Isso significa que foram úteis, no sentido de 

educar a população e servir de exemplo, pois a administração e as 

empresas começam a perceber que há um controle das condutas, ainda 

que tímido, e que tende a se fortalecer. 

Dentro desta perspectiva é que surge a necessidade de uma visão 

inovadora e mais atualizada no tocante à ampliação do controle judicial, 

com vistas à supressão da omissão administrativa lesiva ao meio 

ambiente e o estabelecimento da boa gestão ambiental por parte do Poder 

Judiciário113. 

Cumpre destacar dentro da temática da extensão do controle 

jurisdicional dos atos da Administração Pública em matéria ambiental, 

que o Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgados relacionados ao 

tratamento e despejo final de resíduos e efluentes líquidos e sólidos, 

domésticos e industriais, tem acatado o entendimento de possibilidade de 

imposição judicial de obrigações de fazer diretamente ao Poder 

Executivo, afastada a discricionariedade da Administração Pública nesta 

seara, uma vez que não cabe ao administrador a escolha do momento 

mais conveniente e oportuno para a adoção de medidas específicas de 

preservação, as quais, estão previstas em lei, pouco importando, ainda, as 

disponibilidades financeiras imediatas do poder público considerado. 

                                                 
113 Mirra, Álvaro Luiz Valery. O Problema do Controle Judicial das Omissões 
Estatais Lesivas ao Meio Ambiente. Revista de Direito da Associação dos 
Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, 1999, p. 22. 
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Nesse sentido, tem-se a orientação adotada pela 2ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível n°. 158.646-1/0, 

cujo acórdão relatado pelo Desembargador Cezar Peluzo assim dispõe: 

 

“Ação Civil Pública – Meio idôneo para 
compelir o Poder Público a tratamento de 
esgoto – Arbitramento de prazo para 
cumprimento da obrigação determinada na 
sentença à luz da prova técnica – Providência 
sensata, tendo em vista a força orçamentária do 
Município – Recurso não provido – v.u.” 
 

Também a 4ª e a 7ª Câmaras de Direito Público do TJSP, em 

acórdãos relatados pelos Desembargadores Soares Lima e Jovino de 

Sylos, adotam o entendimento acima transcrito, esposado pela 2ª Câmara 

Cível, conforme verifica-se do teor dos julgamentos das Apelações 

Cíveis nos. 241.625-1/4114 e 246.776-1115. 

Analisando tais julgados tem-se que o Poder Judiciário não está 

criando uma obrigação ou uma política pública ambiental. Apenas 

determina o cumprimento e a execução de uma obrigação pública já 

prevista em lei não implantada ou efetivada pelo Poder Executivo. Se, ao 

analisar e julgar os pleitos o Poder Judiciário acaba por influir nas 

diretrizes políticas do Estado, isto se dá porque, antes, houve indevida 

omissão administrativa a legitimar sua intervenção, provocada pela 

sociedade (legitimados ativos) que dele espera o cumprimento que lhe foi 

atribuído pela Carta Constitucional (indeclinabilidade da tutela 

jurisdicional). 

                                                 
114 Revista de Direito Ambiental  no. 3, p. 274 
115 JTJ – LEX 293/20. 



 114

Como será visto no próximo capítulo a efetiva aplicação das 

normas principiológicas referentes à função socioambiental da 

propriedade demanda uma melhor compreensão do atual contorno dado 

ao instituto da propriedade pelo legislador constituinte, mormente quando 

estabelece que a mesma atenderá sua função social. 
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CAPÍTULO 7 – A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA 
PROPRIEDADE E SUA CONCRETUDE. 

 

 

Capítulo 7. 1 – A função socioambiental da propriedade 
 

 

7.1.1 - A evolução do Direito de Propriedade 

 

 
Há tempos que o direito de propriedade não tem a dimensão, nem 

pode ser entendido,  no sentido absoluto que lhe era peculiar à época de 

seu nascedouro, compreendendo a antiguidade oriental em que a 

propriedade tinha uma característica familiar (tribal), passando pelos 

romanos que a revestiram de um manto individualista, e pelas primeiras 

mudanças experimentadas na Idade Média, em que admitiu-se uma 

coexistência de titularidades sobre os bens, reconhecendo-se o domínio 

eminente e o domínio útil como formas de exercício do direito de 

propriedade. 

Sob o manto do capitalismo, o direito de propriedade retoma as 

vestes individualistas tecidas pelos romanos, bem como, adquire 

contornos de “Direito Natural”, no mesmo patamar das liberdades dos 

cidadãos, sendo considerado na Declaração de 1789, como um direito 

inviolável e sagrado.  Foi neste paradigma liberal de propriedade, 

consagrado pelo Código Napoleônico, que o Código Civil pátrio se 

espelhou, embora de forma mitigada, ao dispor sobre a propriedade, 
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posto que ao titular do direito de propriedade conferiu-se o poder de 

utilizar-se como quiser de seu bem, mas também não deixou de 

reconhecer a possibilidade de a ele se opor determinadas exigências 

limitativas do exercício do domínio. 

Com o passar do tempo, as tensões sociais foram se acentuando e 

os constantes conflitos acerca do caráter relativamente absoluto do direito 

de propriedade levaram a um esgarçamento da concepção individualista 

até então vigente, cedendo espaço para princípios de inspiração social. 

A propósito, Trabucchi116 assinala que “Nella tendenza degli 

ultimi tempi verso forme piú sociali concenzione del mondo, i legislatori 

e gli organi chiamati all’applicazione delle leggi sono propensi ad 

atenuare la rígida impronta individulae del diritto di proprietà, per 

togliere allo stesso quel carattere assoluto, Che si collega allá 

concezione romana e che ha trovatto piena affermazione nello spirito 

dominante del secolo passato”.  

Dentro da temática, Carl Marx117 concebe a propriedade não mais 

como a expansão da inteligência humana e justa recompensa por uma 

vida de labor, mas de forma pragmática, como mercadoria, ou elemento 

mobilizador de riqueza, objeto de troca e de supremacia do capital sobre 

o trabalho. Para o referido autor, o direito de propriedade se apresentava 

como direito ao trabalho alheio e como impossibilidade para o 

trabalhador de apropriar-se do próprio produto de seu trabalho. 

                                                 
116 Trabucchi, Alberto. Istituzioni di Diritto Civile. 23a. edizione, Padova, Leda - Casa 
Editrice Dott. Antonio Milani, 1978, p. 410. 
117 Apud Tepedino, Gustavo. A Nova Propriedade (o seu conteúdo mínimo, entre o 
Código Civil, a legislação ordinária e a Constituição. Revista Forense, volume 366, 
1989, p. 74. 
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Com o surgimento do Estado Social118, a propriedade passa a ter 

uma função central de redistribuição de rendas, na contramão das 

anteriores perspectivas histórico-liberais, cuja meta era a justiça 

retributiva, atrelando-se o direito de propriedade à algumas exigências de 

cunho social e reconhecendo-se a existência do  direito somente àquelas 

propriedades que atendessem determinadas finalidades públicas (sociais). 

Na atualidade, este vetor continua presente e foi agasalhado na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com o 

fenômeno da constitucionalização do direito civil, mormente no que 

tange à garantia ao direito de propriedade, expressa no art. 5°., inciso 

XXII, direito esse vinculado ao atendimento da função social – art. 5°., 

inciso XXIII -  e, inserida nesta função social, está o dever do 

proprietário utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis e 

preservar o meio ambiente – art. 186, inciso II – hodiernamente 

considerado o ponto fulcral da função ambiental da propriedade. 

Embora não seja oportuno abarcar neste estudo a grande 

discussão que trava-se até hoje acerca da propriedade ser um direito 

(subjetivo ou objetivo) ou (ter ou ser) uma função, opta-se por tratar o 

assunto pelo prisma dual da propriedade estática e da propriedade 

dinâmica.  

Nesta perspectiva, não se contrapõem direito subjetivo e função, 

antes se harmonizam, diante do fato de que no primeiro ângulo de 

abordagem descreve-se a situação jurídica do proprietário, que tem o 

direito de, em sua condição de titular, manter o que é seu em nível 

                                                 
118 Santos, Gustavo Pereira. Direito de Propriedade e direito a uma meio ambiente 
ecologicamente equilibrado: colisão de direitos fundamentais?  – Revista de 
Informação Legislativa, ano 37, n°. 147, p. 21 
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intocável a proteções alheias e no segundo, uma visão funcional do 

instituto, relativa ao fim socialmente buscado com o seu uso. 

Para finalizar, diante dos problemas ambientais resultantes da 

relação homem-natureza, é imperioso que o direito de propriedade seja 

compreendido à luz de uma interpretação materialmente valorativa da 

Constituição e sob a ótica das exigências ambientais. 

 

 

7.1.2 – Função social da propriedade e meio ambiente  

 

 

7.1.2.1 – As imbricações legais 

 

 
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, a proteção ao meio ambiente ganhou status constitucional e o 

regime jurídico da propriedade, antes meramente subordinado ao direito 

civil, também constitucionalizou-se, consoante depreende-se da leitura do 

artigo 5°, inc. XXII que apresenta o direito de propriedade como direito 

individual e os demais artigos: 5°, inc. XXIII; 170, incs. II, III e VI; 182, 

§ 2° ; 184, § 2°, 186, incs. I e II e 225, § 1°, inc. III e § 4º que vinculam a 

propriedade à função social e que representam o regime jurídico 

constitucional deste instituto. 
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As normas acima citadas, em conjunto com a legislação 

ambiental específica e com os dispositivos do Código Civil é que 

imprimem nova leitura ao secular direito de propriedade, revestindo-o de 

contemporaneidade e ajustando-o ao cumprimento da função social. 

Assim sendo, conclui-se que o direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado não é norma isolada no texto constitucional, 

ao contrário, é direito sintonizado com outros institutos incorporados 

pelo constituinte na Carta Constitucional de 1988, dentre eles, o princípio 

da função social da propriedade, já tido como constitucional em outras 

cartas brasileiras e que na atual está fixado em vários dispositivos e 

ligado a outros princípios. 

Nota-se assim no texto constitucional a ligação umbilical entre o 

princípio da função social da propriedade e proteção ao meio ambiente, 

vinculação essa revelada, principalmente, no tratamento dado à 

propriedade rural, para a qual o constituinte fixou, entre os pressupostos 

do cumprimento da função social, a “utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente” (art. 186, II da 

Constituição da República Federativa do Brasil). 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado em relação à propriedade 

urbana, tendo em vista o teor dos art. 182, §2º. da Constituição Federal 

de 1988 e arts. 1º.e  2º. do Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257, de 10 de 

julho de 2001), que consideram a tutela ambiental parte integrante da 

política urbana,  com o escopo de ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais das cidades. 
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Outrossim, mesmo naquelas cidades em que a instituição do 

Plano Diretor não é obrigatório (municípios com menos de 20 mil 

habitantes) ou ainda que obrigatório, ainda não foi editado, tem-se como 

congente a observância do princípio da função socioambiental da 

propriedade, sob pena de interpretação equivocada da “mens legis” e da 

“mens legislatore”. 

 Para Maria Luísa Faro Magalhães119 a vinculação estabelecida no 

inciso II do art. 186 da Carta Magna amplia o conceito de função social 

da propriedade ao mesmo tempo em que insere a função ambiental como 

elemento constitutivo da propriedade, tratamento que imprimiu uma nova 

roupagem ao instituto, que passa a ter não só natureza distributiva, como 

também, assume caráter de instrumento ecológico.  

Em que pese a aparência de modernidade das opiniões acima 

expostas, de novidade há só o interesse que o tema desperta, posto  que, 

como já referido no capítulo anterior, o  princípio da função social da 

propriedade já constava em outros textos legais. 

 Ocorre que, em decorrência da crescente conscientização 

ecológica verificada nos últimos anos, ocasionada pelo agravamento das 

questões relativas ao desequilíbrio da relação homem/natureza, pela 

publicidade estrondosa em torno do assunto e pelo “despertar” da 

sociedade civil organizada, passou-se à análise da problemática 

ambiental com maior acuidade e, conseqüentemente, a legislação relativa 

ao meio ambiente, outrora pouco considerada, devidamente 

                                                 
119 Magalhães, Maria Luísa Faro. Função social da propriedade e meio-ambiente – 
princípios reciclados in Dano ambiental, prevenção, reparação e repressão. 
Coordenador Antonio Herman V. Benjamin, São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, 1993, p. 150 
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recepcionada, passou a ser estudada à luz da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

Os princípios constitucionais de proteção ambiental constituem as 

estruturas nucleares, os verdadeiros pilares da função social da 

propriedade, que se irradiam sobre ela e a fundamentam, compondo-lhe o 

espírito e servindo-lhe de critério para a sua exata compreensão e 

inteligência, tal se opera em razão de definirem a lógica e a racionalidade 

do sistema normativo voltadas para a preservação da vida humana. 

Avançando no tema, quando a lei diz que a propriedade privada 

tem uma função social, significa dizer que ao proprietário se impõe o 

dever de exercer o seu direito utendi, fruendi et abutendi não mais 

unicamente em seu exclusivo interesse, mas em benefício da 

coletividade, sendo certo que, consoante leciona Eros Roberto Grau120, o 

cumprimento dessa função é que legitima o exercício do direito de 

propriedade pelo seu titular. 

Nesta linha de entendimento, já decidiu o E. Tribunal de Justiça 

de São Paulo que: 

 

 “Sem embargo do direito à propriedade, seu 
uso ficou constitucionalmente condicionado à 
sua função social. Há, portanto, disposição 
específica na Constituição estabelecendo 
condições limitantes ao seu uso. Na medida em 
que o proprietário queira fazer dela uso anti-
social, encontrará vedação na ordem 
constitucional”.121

 

                                                 
120 Grau, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (interpretação 
e crítica), São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1990, p. 251 
121 TJSP – Ap. 88.934-1 – rel. Des. Alves Braga. 
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Assim sendo, ao dispor no art. 186, inc. II, que a propriedade 

rural cumpre sua função social quando preenche, entre outros requisitos, 

o relacionado à preservação do meio ambiente, impôs o legislador 

constituinte o dever do proprietário exercer seu direito em consonância 

com a conservação do ambiente de forma a manter o equilíbrio do 

ecossistema.  

Na esteira do já dito, conclui-se que a função social não constitui 

um simples limite ao exercício do direito de propriedade (não basta 

apenas que o direito de propriedade não seja exercido em prejuízo de 

terceiros e da qualidade ambiental – conduta omissiva ou negativa), é 

mais do que uma limitação tradicional da propriedade, haja vista que 

exige uma conduta positiva (comissiva) do proprietário para que adeqüe 

sua propriedade à preservação do meio ambiente, ou seja, atender à 

função ambiental da propriedade, a qual, tem como finalidade básica, a 

proteção da vida, em qualquer forma que ela se apresente, garantindo, 

pela via reflexa, um padrão de existência digno para os seres humanos 

desta e das futuras gerações. 

 

 
 
7.1.2.2 – Os embates doutrinários 

 

 
Não se pode olvidar que tanto o conceito de função social da 

propriedade quanto seu conteúdo são historicamente relativos 

(maleáveis), variando de acordo com a ideologia e o ordenamento 

jurídico de cada época. 
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O Filósofo positivista Augusto Comte foi o primeiro a utilizar a 

expressão “função social”, em 1851 e coube a Léon Duguit a divulgação 

do seu sentido, tendo-o feito ao afirmar, em 1912, que a propriedade não 

passava de mera função social e o seu dono, mero detentor de um bem, 

que deve ser usado no interesse público122. 

Após a Constituição de Weimar (1919), que proclamava que a 

“propriedade obriga”, inúmeros ordenamentos jurídicos incorporaram tal 

significado de propriedade e criaram normas tendentes à realização do 

desiderato, destacando os deveres do proprietário, a par dos direitos 

existentes.  

Também na encíclica Rerum Novarum, Leão XII combateu a 

doutrina absolutista da propriedade privada, enaltecendo a finalidade 

social da propriedade.  

É de se destacar que o instituto da função social da propriedade 

foi inicialmente concebido para resguardar o direito de propriedade 

individual em relação à Nobreza e ao Clero, em seguida, adotou 

contornos socialistas, bastando lembrar a Constituição da Itália que prevê 

expressamente (art. 42) referente princípio apenas com o intuito de tornar 

a propriedade acessível a todos, sem qualquer intenção de proteção 

ambiental123, conformação que só agora passou a fazer parte do instituto. 

No Brasil, desde a Lei das Sesmarias já se tinha o direito de 

propriedade, posse e uso da terra condicionado às chamadas cláusulas 

sociais, que correspondiam a limitações administrativas em geral, até 

                                                 
122 Moraes, José Diniz de. A Função Social da Propriedade e a Constituição Federal 
de 1988, São Paulo, Malheiros, 1999, p. 93/94. 
123 Plínio, Giampiero di. Diritto Pubblico dell’Ambiente e Arei Naturali Protette. 
Utet, Torino, 1994, p. 8. 
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mesmo com alguns dispositivos ligados à preservação da riqueza florestal 

da época, sendo certo que em tal época surgiu a expressão “madeira de 

lei”.124

Na atualidade, a teoria da função social da propriedade não tem 

sido plenamente aplicada pelos operadores do Direito pátrio em razão de 

deficiências conceituais advindas do plano doutrinário e irradiadas para 

as lides forenses125 , mormente no que se refere aos casos em que se 

discute os limites internos do direito de propriedade e a necessidade de 

intervenção estatal na propriedade para proteção ambiental. 

É de se notar que o princípio da função social da propriedade tem 

sido mal definido na doutrina pátria, em virtude da constante confusão 

que se faz dele com os sistemas de limitação da propriedade. Como vem 

sendo acentuado, ambos não se confundem, embora possam fundirem-se 

em um mesmo instituto. Enquanto as limitações referem-se ao exercício 

do direito de propriedade, a função social consubstancia esse direito, ou 

seja, é parte estrutural dele. 

Parafraseando Fábio Konder Comparato126, quando se fala em 

função social da propriedade, significa dizer que há um poder de se dar 

ao objeto da propriedade determinado destino, vinculando-o a 

atingimento de determinado objetivo.   

Conforme já dito no Capítulo 3, sob o aspecto formal a função 

social da propriedade é princípio jurídico e como norma jurídica deve ser 

                                                 
124 Calças, Manoel de Queiroz Pereira. Desapropriação Indireta e o Parque Estadual 
da Serra do Mar. Revista de Direito Ambiental n. 6, ano 2, 1997, p. 67. 
125 Benjamin, Antonio Herman V. Dano ambiental, prevenção, reparação e 
repressão, São Paulo,  Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 52. 
126 Comparato, Fábio Konder. A função social da propriedade dos bens de produção. 
Anais do XII Congresso de Procuradores de Estado, p. 81. 
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tratada. Sob o aspecto material tem-se que a função social da propriedade 

é o modo pelo qual a propriedade concretamente se configura127, por 

meio da imposição de obrigações e limitações ao exercício de referido 

direito.  

Tecidas tais considerações, cumpre concluir que há flagrante 

incompatibilidade entre a concepção clássica do direito de propriedade 

(até hoje utilizada como fundamento de muitas decisões dos tribunais 

pátrios) e os contornos constitucionais atuais referentes à função 

socioambiental que pressupõe a superação de paradigmas civilistas 

ultrapassados e uma visão mais ecológica do instituto. 

O que se observa é um apego exagerado a uma concepção 

individualista da propriedade, um afã de ressurreição do direito “natural” 

de propriedade, oportunamente teorizado por John Locke128 para 

satisfazer interesses da burguesia, que carecia de uma legitimidade 

superior àquelas que eram conferidas à realeza e nobreza (sangue e 

hereditariedade). 

Há que ressaltar que os contornos atuais do direito de propriedade 

estão intimamente ligados ao cumprimento da função social imposto 

constitucionalmente aos titulares de referido direito, com o fito de 

legitimá-lo, sendo certo que, a idéia de função social da propriedade se 

evidencia à luz das próprias evoluções por que vai passando a sociedade, 

ou seja, a concepção de função social da propriedade a época da 

                                                 
127 Moraes, José Diniz de. A Função Social da Propriedade e a Constituição Federal 
de 1988, São Paulo, Malheiros, 1999, p. 111.  
128 Apud Marilena Chauí. “Convite à filosofia”, São Paulo, Editora Ática, 1995, p. 
401. 
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Revolução Francesa não condiz com o atual contorno constitucional dado 

ao referido princípio. 

Assim, a função social da propriedade que na Constituição 

Federal de 1967 representava apenas um princípio da ordem econômica e 

social (art. 160, III), hoje está inserida no texto constitucional no âmbito 

dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo (art. 5º , Inc XXIII da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), além de manter 

o status de princípio informador da ordem econômica e social (art. 170, 

Inc. III). 

Como bem salienta Gustavo Tepedino129, “a informação 

axiológica” do conceito de função social da propriedade, por si 

misterioso e abstrato, é formatada pelos princípios fundamentais da 

República, que têm na dignidade da pessoa humana regra fundante, com 

base no art. 1º da Carta Constitucional, devendo-se interpretar o contido 

no art. 5º, Inc. XXIII em consonância com o art. 3º, que fixa, dentre os 

objetivos fundamentais da República, a erradicação da pobreza e da 

marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e 

regionais. 

É de concluir, na esteira de referido autor, que foi o próprio 

legislador constituinte de 1988, no momento em que fixou os princípios e 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que 

determinou que a função social seja conceito vinculado à busca da 

dignidade humana e à redistribuição de rendas, por meio da igualdade 

substancial de todos.  

                                                 
129 Tepedino, Gustavo. A nova propriedade (o seu conteúdo mínimo, entre o Código 
Civil a legislação ordinária e a Constituição. Revista Forense, volume 366, 1989, p. 
75  
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7.1.2.3. – Os desencontros jurisprudenciais  

 

 
Ilustrando o que foi exposto até agora há diversos julgados que, 

com base no princípio da função socioambiental da propriedade impõem 

ao proprietário a obrigação de recompor área de preservação permanente, 

independentemente de ter sido ele o responsável ou não pelo 

desmatamento ou, ainda que nunca tenha existido vegetação na área em 

questão, conforme previsão do art. 18 da Lei Federal 4.771/65 – Código 

Florestal. 

Outro comportamento positivo exigido do proprietário rural é a 

obrigação de instituição, averbação e florestamento da reserva legal, 

assim compreendida a área de, no mínimo, 20% de cada propriedade, em 

que não se permite o corte raso, a qual deverá ser averbada à margem da 

inscrição de matrícula do imóvel, sendo proibida a alteração de sua 

destinação. 

Conjugando-se o disposto no art. 99 da Lei Federal 8.171/91 – 

Lei de Política Agrícola Nacional – com os dispositivos relativos à RFL 

(Reserva Florestal Legal) insculpidos na Lei 4.771/65,  com  a  nova  

redação dada  pela  Lei n. 7.803/89, tem-se que o proprietário que não 

possui reserva legal tem a obrigação de demarcar e registrar a mesma, 

cessando exploração em sua área e possibilitando, assim, a regeneração 

natural. Além disso, tem a obrigação da regeneração artificial, à razão de 

1/30 por ano, para complementar a referida RFL. 

Tais obrigações positivas começam a ser reconhecidas pelo 

Judiciário, como por exemplo, na sentença de lavra da Juíza Elisabeth 



 128

Khater, da Comarca de Loenda/PR130,merecendo destaque o seguinte 

trecho:  
 

 “No mérito, vê-se que existe a obrigação de 
manter a reserva legal, como também, de 
delimitar-se a chamada mata ciliar numa 
extensão e amplitude proporcional aos cursos de 
água que passam pela propriedade. Nem se diga 
que por ter encontrado o imóvel despido de 
reserva legal esteja a ré desobrigada de 
respeitar os 20% reservados, pois a Lei 8.171/91 
obriga o proprietário rural a recompor tal área, 
independente se foi ele ou não o causador do 
dano. É bem verdade que tal dispositivo permite 
o reflorestamento de 1/30, por ano; entretanto, 
não desobriga a ré de delimitar e manter a área 
de reserva legal, muito menos autoriza sua total 
exploração econômica. Tal percentual não pode 
ser reduzido ou suprimido a não ser por 
mudança na Lei Federal. Em relação à 
obrigação de realizar cercas na referida área, 
muito embora não exista norma expressa nesse 
sentido, é de sua essência, pois a lei obriga o 
proprietário a manter a reserva legal. Se utiliza 
o imóvel para a exploração agropecuária, 
deverá tomar todas as providências para  sua 
defesa. Portanto, se a reserva não for protegida 
por cercas não atingirá o fim visado pela lei ”. 

 

No mesmo diapasão destaca-se outro julgado do Tribunal de 

Justiça do Paraná131, cuja ementa tem o seguinte teor: 

 

“Ação Civil Pública. Promoção pela Associação 
de Direito Ambiental. Danos Causados ao meio 

                                                 
130 Revista de Direito Ambiental. 01/261, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais 
131Apelação Cível 70187300, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Airvaldo Stela Alves, 
julgamento ocorrido em 02/06/99, decisão unânime. 



 129

ambiente. Obrigação do proprietário do imóvel 
de fazer reserva legal da área para sua 
recuperação natural. Inteligência do artigo 225 
da Constituição Federal e artigo 3°. da Lei n. 
6.938/81(...)”.   
 

Mais um exemplo paradigmático de decisões fundamentadas no 

princípio da função social da propriedade é dado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança 2.046/DF, que teve como 

Relator o Ministro Hélio Mosimann, decisão datada de 18.05.1993, 

reconhecendo a sujeição do direito de propriedade ao cumprimento da 

função social, de onde transcreve-se a seguinte parte: 

 

“(...) O direito privado de propriedade, 
seguindo-se a dogmática tradicional (CC arts. 
524 a 527), à luz da Constituição Federal (art. 
5°.,XXII, C.F.), dentro das modernas relações 
jurídicas, políticas, sociais e econômicas, com 
limitações de uso e gozo, deve ser reconhecido 
com sujeição a disciplina e exigência da função 
social (arts. 170, II e III; 182, 183, 185 e 186, 
C.F.). É a passagem do Estado-proprietário para 
o Estado-solidário, transpondo-se do 
monossitema para o polissistema do uso do solo 
(arts. 5°., XXXIV, 22, II, 24 VI, 30, VIII, 182, §§ 
3°. e 4°., 184 e 185, C.F.)”. 
 

Não obstante os exemplos acima mencionados identifica-se um 

desencontro dos tribunais brasileiros em relação ao tema, com decisões 

antagônicas e totalmente fundamentadas no interesse individual dos 

dominus, que não levam em conta o direito da coletividade ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Na maioria dos julgados não 

ocorre uma ponderação, um balanceamento de interesses 
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constitucionalmente garantidos e que são aparentemente conflitantes 

(meio ambiente X direito de propriedade). 

Exemplos claros destes desencontros são os julgados transcritos 

no subitem 7.3.2, relacionados com a concessão de indenizações, em 

razão de restrição imposta à propriedade, para fins de proteção ambiental. 

 

 

 

7.2 – A intervenção do Poder Público para garantir a função 
socioambiental da propriedade – Fundamentos, natureza e 
formas de intervenção 

 

 

 
Os fundamentos da intervenção estatal na propriedade privada, 

motivada pela defesa do meio ambiente, repousam no ideal de 

compatibilidade entre o exercício de um direito individual e o bem-estar 

da coletividade. 

Vem consagrado no item 17 da Declaração de Estocolmo de 1972 

e no art. 227, caput, da Constituição Federal a previsão da intervenção 

estatal obrigatória na defesa do meio ambiente, tanto no âmbito 

administrativo, quanto no do legislativo e até no âmbito jurisdicional, 

cabendo ao Estado adotar as políticas públicas, os programas e ações 

necessárias ao cumprimento desse mister. 
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Dentro desta abordagem, a Administração Pública passa a ser, 

nos dizeres de Canotilho132, “o principal ‘actor’” na defesa e no estímulo 

de ações em prol do ambiente, estando a maior ou menor deterioração 

deste ligada à real importância que assuma nas políticas daquela. 

Desta forma, pode-se afirmar que a intervenção estatal de forma a 

restringir determinados usos da propriedade configura uma limitação 

administrativa, sendo certo que esta atividade condicionadora é exercida 

pelo poder de polícia inerente ao Estado. 

Diferentemente das limitações impostas pelo direito privado 

(direito de vizinhança, por  exemplo), relativas aos direitos e obrigações 

recíprocas dos particulares, as limitações administrativas acima 

mencionadas constituem objeto de direito público, mais especificamente 

de direito administrativo, posto que cabe à Administração Pública o 

exercício da atividade restritiva ao domínio privado. 

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê diversas 

modalidades de intervenção estatal na propriedade com o escopo de 

garantir a função social (e conseqüentemente ambiental) da mesma, 

desde a simples limitação administrativa até a desapropriação, sendo 

certo que, como anteriormente mencionado, a própria existência do 

direito de propriedade está vinculada ao atendimento da função social, 

tanto é assim que as sanções cabíveis atuam num crescendo: multa, IPTU 

– ITR progressivos, desapropriação para fins de reforma agrária, crimes 

contra o meio ambiente, etc.  

                                                 
132 Canotilho, J. Gomes. Introdução ao Direito do Ambiente, Lisboa, Universidade 
Aberta, 1988, p. 116. 
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Por meio das limitações administrativas o Estado tenta 

transformar a propriedade-direito na propriedade-função, para o pleno 

atendimento da sua função social e ambiental, utilizando-se de 

imposições urbanísticas, sanitárias, de segurança, ambientais, entre 

outras. 

A controvérsia reside no fato de utilizaram-se ou não 

instrumentos limitativos do direito de propriedade advindos da legislação 

civil (direito de vizinhança) e do Direito Administrativo para promoção 

da preservação e proteção ambiental. 

Sob o tema, Fabíola Santos Albuquerque133, cita Louis Josserand, 

o qual agrupou em quatro categorias, as limitações ou restrições ao 

direito de propriedade, in verbis: “Limitações gerais que derivam da 

função social do direito de propriedade de seu espírito e de seu objeto 

(teoria do abuso dos direitos); Restrições especiais estabelecidas no 

interesse da coletividade; Restrições impostas pelo interesse da 

propriedade vizinha (direitos de vizinhança); e Restrições impostas pela 

vontade do homem (cláusula de inalienabilidade)”. 

Em matéria ambiental compreende-se as limitações ou restrições 

ao direito de propriedade dentro do contexto das limitações positivas 

estabelecidas no interesse da coletividade. Neste aspecto, destacam-se as 

limitações impostas pelo Poder Público na fase de licenciamento de obra 

ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente e na criação de áreas naturais de proteção. 

                                                 
133 Albuquerque, Fabíola Santos. Direito de Propriedade e Meio Ambiente, Curitiba, 
Juruá Editora, 2000, p. 72/73. 
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Com relação às limitações na fase de licenciamento, dispõe o art. 

225, § 1º, Inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 que “para assegurar a efetividade do direito referido neste artigo, 

incumbe ao Pode Público: 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”.  

O Estudo prévio de impacto ambiental constitui-se em um dos 

instrumentos mais eficazes da Política Nacional do Meio Ambiente, 

previsto no art. 9º , Inciso III, da Lei n. 6.938/81, do qual resulta o 

relatório de impacto ambiental que conterá uma avaliação favorável ou 

não em relação à implementação da atividade ou do empreendimento. 

No tocante à criação de áreas ou espaços territoriais 

especialmente protegidos, também previstos pela lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente e, mais recentemente, pela Lei n°. 9.985/2000, tem-se 

que a intervenção do poder público se dá por meio de limitações de uso 

da propriedade privada, cujo domínio pode pertencer a particulares, 

desde que seja preservada a qualidade do meio ambiente e garanta-se a 

sobrevivência das espécies existentes no local.  

Assim sendo, as formas de intervenção do Estado na propriedade 

em razão da proteção e conservação do meio ambiente foram 

disciplinadas pela Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, a qual também 

regulamentou o art. 225, § 1°., incisos I, II, III e VII da Constituição da 

República Federativa do Brasil e instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) entre outras 

providências. 
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De acordo com a referida lei, as unidades de conservação foram 

divididas em unidades de proteção integral, da qual fazem parte as 

Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os 

Monumentos Naturais e os Refúgios da Vida Silvestre e, em unidades de 

uso sustentável, formadas pelas Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico, Florestas Nacionais, Reservas 

Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável  e Reservas Particular do Patrimônio Natural.  

Prevê ainda o artigo 41 do mencionado diploma legal, a criação, 

por ato do Poder Público, de Reservas da Biosfera, segundo um modelo 

adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e 

sustentável dos recursos naturais, as quais podem ser integradas por 

unidades de conservação já criadas anteriormente pelo Poder Público. 

Além das limitações ou restrições acima elencadas, o Poder 

Público ainda pode intervir na propriedade, com vistas à proteção e 

conservação do ambiente, por meio do tombamento de áreas naturais 

(Decreto-Lei n. 25, de 30.01.37- o tombamento limita parcialmente o uso 

da propriedade, uma vez que sua conservação é de interesse público), 

pela criação de áreas de preservação permanente ou reservas ecológicas 

(Lei n. 4.771/65 e Resolução do CONAMA n. 04/85), bem como, pela 

desapropriação.   

O instituto da desapropriação tem toda uma legislação que lhe é 

correlata (Decreto-Lei n°. 3.365/41; Lei n°. 4.132/62; Lei n°. 4.686/65; 

Decreto-Lei n°. 271/67; Decreto-Lei n°. 1.075/70; Lei n°. 6.602/78), 

inclusive com acento constitucional no tocante à desapropriação para fins 

de reforma agrária e para fins de utilidade pública ou interesse social (art. 
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5°., Inc. XXIV), bem como forma de proteção de patrimônio cultural 

brasileiro (art. 216, §. 1°.) e, como sanção ao proprietário que se utilizar 

da terra para cultura ilegal de plantas psicotrópicas (art. 243) e podem ser 

utilizadas pelo Poder Público como instrumento de proteção ambiental. 

Já a desapropriação indireta não possui previsão legal, trata-se, 

em verdade, de criação jurisprudencial, paliativo em casos de 

apossamento administrativo, não guardando relação com as restrições 

ambientais à propriedade privada, posto que aquela sempre foi um 

reconhecimento que o Estado agiu ilegalmente ao se apossar sem o 

devido processo legal desapropriatório de bens particulares e essas, em 

verdade, caracterizam o próprio direito de propriedade, que só é 

assegurado se houver observância dos fins a que elas apontam, cuja 

síntese é a função socioambiental.  

De qualquer forma, sempre que a Administração Pública intervir 

no direito de propriedade de alguém, aniquilando-o com sua exclusão, 

eliminando completamente o direito de disposição do bem e 

inviabilizando a sua exploração econômica, estará causando uma 

esterilização virtual do conteúdo essencial do direito de propriedade, 

sendo cabível, em tese, indenização em razão de desapropriação indireta. 

Assim sendo, a situação fática que se convencionou denominar de 

desapropriação indireta restará plenamente caracterizada quando o Poder 

Público, sem utilizar-se do devido processo legal, vier a ocupar, de modo 

definitivo, um bem de propriedade privada, incorporando-o, 

irreversivelmente, ao seu próprio patrimônio. Se assim não for, não há 

desapropriação indireta uma vez que qualquer avanço irregular do Estado 

sobre bem de propriedade privada, poderá ser coibido por meio do 
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exercício de várias medidas judiciais, como as ações possessórias, 

reivindicatórias e, ainda, o mandado de segurança. 

Não obstante, o que se vê é a profusão de ações por apossamento 

administrativo contra o Poder Público, tendo em vista a interdição da 

propriedade, ou de parte dela, por razões ambientais e a conseqüente 

inviabilização do seu uso econômico. Entretanto, se o apossamento 

administrativo (desapropriação indireta) ocorre quando o Poder Público 

se apossa de bem particular sem observância do devido processo legal 

(Decreto-Lei 3.365/41 e legislação afim), não há que se falar em afetação 

do conteúdo econômico da propriedade e apossamento administrativo em 

relação à instituição de reservas legais e APP’s ope legis já que o 

domínio do bem não é retirado do titular, o qual continua exercendo seu 

direito, com algumas limitações no tocante à forma de exploração da área 

protegida. 

Por outro prisma, o que se observa em várias ações de 

indenização com fundamento na desapropriação indireta, é que o imóvel 

não foi nem está sendo ocupado pelo Estado, há apenas o decreto 

instituidor da unidade de conservação, quando muito, o referido bem não 

encontra-se irreversivelmente agregado ao patrimônio público, podendo 

o proprietário dele fazer uso. Há casos ainda, que o imóvel pretensamente 

expropriado já possuía, antes do apossamento administrativo ou do 

decreto restritivo, área de proteção legal instituída em virtude de 

legislação anterior protetiva da natureza (Código Florestal). 

Nesta seara merece destaque, parte do voto do Des. José 

Wanderley Resende, integrante do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, proferido na Ap. Civ. n. 58.688-1 – Ação de Indenização em 
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razão de desapropriação indireta – Implantação do Parque do Marumbi, 

com o seguinte teor:  

 

“Reafirme-se que mero decreto declaratório de 
utilidade pública acerca de determinada área 
imobiliária não tem o condão de justificar o 
ajuizamento de ação indireta expropriatória 
pelo proprietário do terreno, vez que inocorreu 
qualquer apossamento da área dos apelantes, 
estando eles a exercerem a posse, ‘jus’ e domínio 
sobre a propriedade, não havendo como pleitear 
qualquer indenização a título de uma perda 
inexistente do gozo, uso e fruição da área objeto 
da ação. Aliás, em matéria idêntica a Egrégia 
Primeira Câmara Cível deste Tribunal já 
proclamou que: ‘ Ação de Indenização. Alegada 
desapropriação indireta. Parque Marumbi. 
Decreto Estadual declaratório de utilidade 
pública de área rural. Restrição ao corte de 
árvores e flora da serra do mar. Procedência da 
ação. Recursos voluntário e necessário providos. 
Inexistência de ocupação ilegal ou perda da 
propriedade. Decreto que jamais foi utilizado 
com perda de sua eficácia. Restrição ao uso não 
indenizável. Ação improcedente. (Acórdão 6.038 
– rel. Des. Oto Luiz Sponholz)’ (...)”.  
 

Em contrapartida, consoante disposições expressas da Lei n. 

9.985/2000, ensejam desapropriação a instituição pelo Estado, de 

estações ecológicas (art. 9°., § 1°.), reservas biológicas (art. 10º, § 1°.), 

parques nacionais (art. 11, § 1°.), monumentos naturais (art. 12, § 2°.), 

refúgios da vida silvestre (art. 13, § 2°.), florestas nacionais (art. 17, § 

1°.),  reservas extrativistas (art. 18, § 1°.), reservas de fauna (art. 19, § 

1°.), reservas de desenvolvimento sustentável (art. 20, § 2°.), hortos 

florestais (Dec. 4.439/39), Jardins Botânicos e Zoológicos (Lei 7.173/83). 
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Convém destacar que o legislador utilizou os termos “serão 

desapropriadas” nos caso de instituição pelo Poder Público de estações 

ecológicas, reservas biológicas e parques nacionais em terras privadas; 

empregou os termos “deve ser desapropriada” na circunstância de 

incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou 

não concordando o proprietário com as condições impostas para a 

coexistência da área e o uso da propriedade, quando da instituição de 

monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. 

No que tange às áreas de proteção ambiental e às áreas de 

relevante interesse ecológico, não previu o legislador a possibilidade de 

desapropriação, estabelecendo que: “respeitados os limites 

constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a 

utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de 

proteção ambiental (art. 15, §2°.) ou em uma área de relevante interesse 

ecológico (art. 16, §2°).  

Por outro lado, ao referir-se a instituição de florestas nacionais, 

reservas extrativistas e reservas de fauna em terras privadas, o legislador 

utiliza-se dos termos “devem ser desapropriadas”, acrescentando 

“quando necessário”, somente nos casos de instituição de reservas de 

desenvolvimento sustentável. Com relação à reserva particular de 

patrimônio natural, tendo em vista a natureza peculiar da unidade de 

conservação (gravame de perpetuidade por opção do proprietário), nada 

há para regulamentar.      

Examinado o texto de lei que trata do sistema nacional de 

unidades de conservação é de se concluir que, muito embora empregando 

termos ambíguos e introduzindo novos conceitos, o texto legal trouxe 
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luzes para o intrincado debate em torno das desapropriações indiretas, 

fixando, entre outras coisas, os tipos de restrições à propriedade que, 

necessariamente, ensejam desapropriação. 

Ainda no que tange à função social da propriedade merece 

referência neste contexto a Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 que 

regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, 

também conhecida como Estatuto da Cidade. Referida lei entrou em 

vigor em 10 de outubro de 2001 com a tarefa de, por meio de normas de 

ordem pública e interesse social, regular o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como, em benefício do meio ambiente. 

Diversos dispositivos estão relacionados com o princípio da 

função social da propriedade, como por exemplo, o art. 7º. que institui o 

chamado IPTU progressivo no tempo a ser aplicado quando o imóvel não 

cumpre sua função social, o art. 8º. que disciplina a desapropriação de 

imóveis que não cumprem a função social, o art. 32 que introduz 

operações urbanas consorciadas  a serem aplicadas em áreas delimitadas 

previamente no plano diretor com o intuito de, entre outros objetivos, 

promover a valorização ambiental do local, o art. 39 que prevê que a 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as 

exigências contidas no plano diretor, entre outros. 

Para finalizar, tem-se que o novo Código Civil Brasileiro (Lei 

10.406/02) publicado em 11 de janeiro de 2002 e que entrará em vigor 1 

(um) ano após sua publicação também tratou da função social da 

propriedade no art. 1228, § 1º., determinando que “O direito de 
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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”. 

 

 

 

7.3 - Indenização em razão de intervenção estatal para garantia 
da função socioambiental da propriedade 

 

 

7.3.1 – Tipos de restrições ambientais impostas à 
propriedade e a possibilidade de indenização. 

 

 

No que se refere ao cabimento de indenização em casos de 

intervenção do Poder Público em áreas de interesse ambiental, cabe 

analisar, ab initio, os diferentes graus de restrição de uso do solo e dos 

recursos naturais que envolvem as diversas categorias de espaços 

ambientalmente protegidos.   

As modalidades denominadas Áreas de Proteção Permanente (na 

sub-espécie APPs legais do artigo 2°. do Código Florestal), 

transformadas em reservas (terras particulares) ou estações ecológicas 

(terras públicas) pela Lei 6.938/81 e Reserva Legal (artigos 16 e 44 do 

Código Florestal) não geram a favor do proprietário indenização ( por 
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desapropriação indireta), uma vez que, não inviabilizam a exploração 

econômica do imóvel e não anulam o direito de propriedade do titular. 

Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello no recurso 

extraordinário n°. 134.297-8 SP, a implementação pelo Poder Público das 

áreas acima descritas também não causam “esvaziamento do conteúdo 

econômico da propriedade” a ponto de merecer compensação pecuniária.  

Há quem sustente assim, que em relação às áreas de preservação 

permanente e às reservas legais, não é regra que haja indenização por 

parte do Poder Público ao instituí-las, posto que tais espaços fazem parte 

da configuração intrínseca do direito de propriedade e mais, caracterizam 

a própria função ambiental do imóvel, motivo pelo qual, não podem ser 

valoradas separadamente daquele134. 

Nesse âmbito, a intervenção estatal orienta-se pela gestão racional 

dos recursos ambientais, com o escopo de assegurar sua fruição futura135, 

sem que isso implique, necessariamente, alteração do núcleo da 

dominialidade.  

Paulo Affonso Leme Machado136 defende que, a instituição das 

APP’s, previstas abstratamente pelo art. 3º do Código Florestal, mas só 

efetivadas pelo Poder Público devem ser indenizadas, por afetarem 

apenas um ou alguns proprietários, em razão do “princípio do sacrifício 

especial” que informa a questão.  

                                                 
134 Paccagnella, Luis Henrique. Função socioambiental da propriedade rural e áreas 
de preservação permanente e reserva florestal legal.  Revista de Direito Ambiental. 
Ano 2 /n. 8 (outubro-dezembro de 1997), p. 16. 
135 Dell’Anno, Paolo. Manuale di Diritto Ambientale. Milano, Cedam, 1995, p. 90. 
136 Machado, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro,  5a. Edição, São Paulo, 
Malheiros, 1995, p. 425. 
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Prosseguindo na análise, a implementação das áreas de proteção 

ambiental (APAs) também tem gerado pedidos de indenização  por 

desapropriação indireta por parte dos proprietários dos imóveis atingidos.  

Convém destacar, no entanto, que inexiste tal direito, haja vista 

que referida categoria admite o uso normal do solo e a utilização 

sustentada dos recursos naturais, posto que as restrições abrangem, 

geralmente, as atividades degradadoras elencadas no art. 9°, da Lei 

6.902/81, o que não impede a coexistência entre as atividades 

relacionadas com o domínio privado da propriedade e a implementação 

de sua função socioambiental.  

Também no que se refere ao tombamento, instituto que vem 

sendo utilizado como instrumento de proteção ambiental e que 

caracteriza-se como uma restrição parcial ao direito de propriedade, há o 

entendimento de que, em regra, o proprietário do imóvel tombado não 

tem direito à indenização. 

O argumento que reforça esta tese diz respeito ao fato de que o 

tombamento em áreas geográficas de interesse ambiental comumente se 

superpõe ao domínio territorial de atos protetivos anteriores e não 

estabelece, em comparação a esses, padrão mais severo de restrição.  

Outrossim, quando as restrições impostas pelo tombamento 

impossibilitarem o exercício do direito de propriedade, causando, 

inclusive, um esvaziamento econômico do bem (ressalvado seu valor 

enquanto patrimônio tombado), caberá ao proprietário do imóvel 

tombado indenização pelo prejuízo sofrido. 

Por fim, tem-se a controvertida questão dos Parques Estaduais, os 

quais integram a categoria de áreas de proteção integral que não admitem 
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exploração, com exceção às atividades de pesquisa e visitação 

controlada. Em razão desta particularidade, tem-se que os parques são 

implantados em terras de domínio público. Todavia, como toda regra 

comporta exceção, no caso de terras particulares, o Poder Público, ao 

instituir o parque, deve utilizar-se do processo desapropriatório.  

Ao contrário do preconizado, há o significativo caso sucedido no 

Estado de São Paulo, em que a instituição dos parques da Serra do Mar e 

de Jacupiranga em terras de domínio privado, não fora objeto de processo 

expropriatório, configurando-se uma verdadeira desapropriação indireta. 

Ocorre que, os atos normativos de implementação desses parques 

e as características de sua administração refogem ao paradigma legal que 

lhes serviram de fundamento, quer pelo fato do Poder Público não ter se 

apossado das terras, bem como, em virtude da própria situação física do 

imóvel (acesso praticamente impossível), motivo pelo qual, o tratamento 

dado às ações referentes a este ato, foi diferenciado das demais 

contendas, envolvendo pedido de indenização em caso de instituição de 

parques e florestas.  

Prosseguindo, para os fins a que se propõe o presente trabalho, 

resta consignar que no âmbito das indenizações resultantes de restrições 

ambientais à propriedade as que causam distorções e controvérsias são 

aquelas obtidas em caso de limitações administrativas imposta ao 

exercício do direito da propriedade particular revestida de vegetação 

legalmente considerada de preservação permanente ou reserva florestal, 

em razão da sua função ecológico-ambiental, bem como, as indenizações 

de florestas e demais formas de vegetação permanente obtidas em sede 
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de ação de desapropriação direta ou indireta, com o acréscimo do valor 

econômico da própria vegetação. 

No tocante a este último caso, vale transcrever a opinião de Helita 

Barreira Custódio137 que, em comentários ao RE 134.297-SP/STF, assim 

afirmou: “Os precedentes firmados no sentido da plena indenizabilidade 

das matas que recobrem áreas dominiais privadas, em ações 

expropriatórias ou em restrições administrativas são flagrantemente 

incompatíveis com o Direito Positivo, além de estabelecerem exceção 

inexistente nas leis vigentes e, resistentemente, regredirem a direito 

absoluto já eliminado de nosso Direito Positivo, ofendendo o obrigatório 

princípio da função social da propriedade pública e privada (...)”   

Para disciplinar a matéria, a Lei n. 9.985/2000, assim dispôs: 

“Art. 45 – Excluem-se das indenizações 

referentes à regularização fundiária das unidades de conservação, 

derivadas ou não de desapropriação: 

 

 I – (vetado); 

 II – (vetado); 

 III – as espécies arbóreas declaradas imunes de 

corte pelo Poder Público; 

 IV – expectativas de ganho e lucro cessante; 

 

                                                 
137 Custódio, Helita Barreira. Indenização ou compensação financeira por limitação 
administrativa ao exercício do direito de propriedade revestida de vegetação de 
preservação permanente: inadmissibilidade jurídica (Comentários ao RE 134.297 – 
SP/STF, RTJ 158/205). Revista de Direito Ambiental, n. 12, ano 3, Editora Revista 
dos Tribunais, 1998, p. 21.  
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 V – o resultado de cálculo efetuado mediante 

operação de juros compostos; e 

 VI – as áreas que não tenham prova de 

domínio inequívoco e anterior à criação da unidade.  

De igual forma, ao dispor sobre a possibilidade ou não de 

desapropriação quando da instituição das unidades de conservação 

(conforme visto no capítulo anterior), o referido diploma legal delimitou 

o direito de indenização em caso de restrições ou limitações ao direito da 

propriedade em razão da proteção ambiental. 

 

 

 

7.3.2 – O Poder Judiciário e a concessão de indenizações em 
razão de restrição imposta à propriedade para fins de proteção 
ambiental 

 

 

 
Em busca de soluções para os conflitos gerados em decorrência 

da necessária proteção ambiental em detrimento do caráter absoluto do 

direito de propriedade várias pretensões foram levadas ao Poder 

Judiciário, mormente as relacionadas à função ambiental da propriedade 

e o direito de indenização em virtude da intervenção do poder público na 

propriedade. 

Por obra da celeuma instalada em torno do tema tem-se que a 

tendência predominante nos tribunais pátrios é a da indenização por 

ocorrência de limitação administrativa ao exercício do direito de 
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propriedade, no caso de instituição de APP’s pelo Poder Público. Tal 

equívoco é notado no RE n. 140.224-SP, do Supremo Tribunal Federal, 

in verbis: 

 

“(...) as matas de preservação permanente são 
indenizáveis, visto que, embora proibida a 
derrubada pelo proprietário, persiste o seu valor 
econômico e ecológico”. 
 

Na mesma linha, decisão do STJ no recurso especial n°. 228.942 

– Santa Catarina, julgado em 04 de maio de 2000 e que teve como 

Relator o Ministro Paulo Gallotti, com a seguinte ementa:  

 

 “Ação de Indenização. Desapropriação 
indireta. Área de Preservação Permanente. 
Propriedade Particular. Legitimidade Passiva do 
Município. Recurso Especial. Contrariedade à 
Lei Federal e Dissídio Pretoriano. Divergência 
Comprovada. Recurso Conhecido e Provido. I – 
Lei municipal declarando área particular de 
preservação permanente, restringindo o direito 
de propriedade do autor, leva à obrigação de 
ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo 
proprietário, sendo evidente, pois, o interesse de 
agir. II – O município é parte legítima para 
figurar no polo passivo da relação processual, 
uma vez que as limitações no uso da floresta que 
cobre a área ‘sub judice’ decorreram da edição 
da lei municipal, fundamento do pedido de 
indenização”.  
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Com base no julgado acima transcrito parcialmente tem-se a 

opinião de Carlos Octaviano de M. Mangueira138 no sentido de que o 

entendimento jurisprudencial descrito não é compatível com os 

pressupostos caracterizadores da propriedade elencados no ordenamento 

jurídico pátrio, uma vez que a APP não pode ser considerada limitação 

administrativa posto que nasce com o próprio direito de propriedade e 

dele é inseparável. 

Posta desta forma a dimensão do problema, cumpre concluir que, 

a se manter o entendimento pretoriano de indenizabilidade da cobertura 

vegetal em casos de desapropriação direta e indireta, ou em outros tipos 

de restrições ambientais, em que a possibilidade de exploração 

econômica do bem inexiste, qualquer que seja a razão, estará se 

legalizando o enriquecimento ilícito. 

Nesta linha de entendimento, decidiu o STJ no recurso especial 

n°. 123.835 – São Paulo, em 06 de junho de 2000, cujo Relator foi o 

Milton Luiz Pereira, o não cabimento de indenização pela cobertura 

vegetal do imóvel desapropriado, valendo transcrever a ementa, in 

verbis: 

 

“Desapropriação. Indenização. Cobertura 
Vegetal. Ausência de Prejuízo. Impossibilidade 
de Exploração Econômica Preexistente ao Ato 
Expropriatório. Imóvel que se Encontra Situado 
No Perímetro da Mata Atlântica. Aplicação ao 
mesmo do Artigo 225, § 4°. da Constituição 
Federal. Juros Compensatórios. Incidência a 
partir da data em que foi proposta a Ação Direta 

                                                 
138 Mangueira, Carlos Otaviano de M.. Função social da propriedade e proteção ao 
meio ambiente: notas sobre os espaços protegidos nos imóveis  rurais. Revista de 
Informação Legislativa n. 146, p. 239. 
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de Desapropriação. Valor da terra nua fixado 
com base nas provas, pelo que incide a Súmula 
07/STJ. Impossibilidade de indenização da 
cobertura vegetal de área considerada de 
preservação permanente. Recurso Especial do 
Estado de São Paulo Parcialmente Provido e 
Recurso do Expropriado Desprovido. 1. Não é 
devida indenização pela cobertura vegetal de 
imóvel desapropriado se já anteriormente à dita 
desapropriação, configurada estava a 
impossibilidade de sua exploração econômica. 
Não resta, destarte, caracterizado o prejuízo a 
ensejar a indenização. Ademais, deve salientar-
se que o imóvel expropriado insere-se naqueles 
do art. 225, § 4°. da Constituição Federal. 2. 
Inexistindo a possibilidade de se determinar o 
momento de imissão na posse, os juros 
compensatórios devem ser contados a partir da 
propositura da Ação Direta de Desapropriação. 
3. O valor da terra nua foi fixado pelo acórdão 
com base em laudo técnico de maneira que a 
reavaliação desse critério torna-se inviável em 
sede de Recurso Especial, pelo óbice da Súmula 
07/STJ. 4. Não é devida indenização da 
cobertura vegetal considerada de preservação 
permanente. 5. Recurso Especial do Estado de 
São Paulo parcialmente provido e Recurso 
Especial do expropriado, desprovido.  

 

Avançando no debate, no que tange à instituição de parques, e no 

particular caso do Parque Estadual da Serra do Mar, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo, valendo-se do princípio constitucional da função 

socioambiental da propriedade adotou o entendimento de não cabimento 

de indenização apenas em face da criação de parques, consoante 

demonstra o conteúdo do acórdão prolatado pela 1ª Câmara Cível de 

Férias do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos embargos infringentes n°. 
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277.209-2/0-01, que teve como relator o Des. Felipe Ferreira, julgamento 

ocorrido em 11.03.97, donde tem-se a seguinte ementa:  

 

“Embargos infringentes. Desapropriação 
indireta. Área situada no Parque Estadual de 
Jacupiranga. Inexistência de apossamento 
administrativo. Área inexplorada. Ausência de 
prova do efetivo dano. Ação improcedente. 
Embargos rejeitados”.  
 

Há que se ressaltar que a questão acima tratada não encontra-se 

pacificada, sendo fácil notar que a maior parte dos julgados do TJSP, STJ 

e STF direcionou-se no sentido da indenizabilidade por desapropriação 

indireta dos imóveis situados no Parque Estadual, a exemplo da decisão 

prolatada pelo STJ no agravo regimental impetrado em sede de recurso 

especial n°. 146.358 – Paraná, cuja Relatora foi a Ministra Eliana 

Calmon, de onde tem-se a seguinte ementa: 

 

“Administrativo – Agravo Regimental – 
Desapropriação Indireta – Criação de Parques 
de Preservação Ambiental – Serra do Mar – 
Parque de Marumbi – Precedentes. 1. A criação 
de parques de preservação ambiental devem 
respeitar o direito à propriedade. 2. A limitação 
administrativa que impede o uso, gozo e 
disposição da totalidade de uma determinada 
área desnatura-se em uma verdadeira 
desapropriação indireta, diferentemente das 
limitações do Código Florestal, relacionadas às 
matas de preservação permanente. Precedentes.  
3. Agravo Regimental improvido”. 
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Ainda em relação à implantação de parques, vale transcrever a 

ementa da ApCiv 58.688-I, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Paraná, julgamento ocorrido em 03.06.1998, cujo relator foi o Des. José 

Wanderley Resende:  

 

 “Ação Indenizatória – Desapropriação indireta 
– Implantação do Parque Marumbi. Limitação 
administrativa ao uso do imóvel. Previsão em 
legislação federal. Código Florestal. Restrição ao 
abatimento de árvores e flora da serra do mar. 
Ação julgada improcedente. Viabilidade. 
Irresignação dos 1ºs apelantes. Não 
conhecimento tanto da apelação como do agravo 
retido, por falta de representação. Inexistência 
de ocupação ilegal ou perda de propriedade. 
Restrição de uso não indenizável. Sentença 
mantida. Recurso dos 2os. Apelantes não 
provido”. 
 

Tecidas tais considerações, é forçoso reconhecer que houve um 

desvirtuamento da regra supra referida, e boa parte das contendas que 

abarrotam os tribunais diz respeito a proprietários que, ante qualquer 

instituição de espaço protegido ambientalmente em suas propriedades, 

declaram-se limitados na exploração econômica do imóvel, que no mais 

das vezes, nem sequer tinha sido explorado.  

Ainda assim, o maior problema relacionado à questão da 

indenizabilidade em razão de restrições ambientais diz respeito aos 

limites e fundamentos de algumas decisões emanadas do Poder Judiciário 

alicerçadas, equivocadamente, nas bases individualistas do direito 

privado e, atentatórias ao patrimônio público. 
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A exemplo do acima afirmado, tem-se denúncia feita pelo “Jornal 

Verde”, n. 74, pág. 2, sob o título Ecologia e Direito Civil – Ações 

bilionárias ameaçam os erários públicos – em que se transcreve as 

palavras do Juiz de Direito Antonio Silveira Ribeiro dos Santos 

afirmando que “(...) o Poder Judiciário está de mãos atadas porque não 

lhe cabe ferir o art. 524 do Código Civil (...)”.  

Tal artigo traz denúncias sobre o valor das indenizações que o 

Estado de São Paulo foi condenado a pagar, em ações de desapropriação 

indireta em áreas especialmente protegidas, como parques e reservas. 

Este montante (47 bilhões de reais, segundo o artigo) seria o resultado da 

ação em conjunto de proprietários desonestos, espertos advogados e 

peritos corruptos139.   

Em decorrência destes absurdos, foi que a Procuradoria-Geral de 

Justiça de São Paulo editou o Aviso 254/96, com a recomendação de 

intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação direta e 

indireta em áreas de interesse ecológico. 

Em oportunidade anterior, conforme noticiou o Jornal O Estado 

de São Paulo, em sua edição de 23.03.1995, a própria Procuradoria 

passou a investigar as indenizações suspeitas. Consta da matéria o 

seguinte: “O Governador Mário Covas encomendou à Procuradoria-Geral 

do Estado levantamento completo sobre a situação e o número de ações 

judiciais abertas contra a Fazenda Pública para pagamento de 

indenizações, movidas por proprietários de áreas situadas em parques, 

estações ecológicas e reservas ambientais. A partir de 1977, com a 

                                                 
139 Apud  Roxana C. B. Borges,  Função Ambiental da Propriedade. Revista de 
Direito Ambiental n. 9, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 3 – Janeiro a 
março de 1988, p. 82. 
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criação do Parque Serra do Mar, o Estado promoveu várias 

desapropriações de terras com o objetivo de proteger riquezas naturais. 

Covas foi alertado pela Procuradoria sobre a existência de uma 

‘criminosa indústria’ de indenizações pagas pelo Estado a proprietários 

de terras que poderiam ser usadas para exploração de madeira ou outra 

atividade econômica, mas foram desapropriadas. Há suspeitas de 

supervalorização das terras, atestada através de laudos periciais que 

servem de base para as decisões da Justiça. Engenheiros da Procuradoria 

estão comparando valores pagos pelas áreas desapropriadas com os 

preços praticados em outras regiões. A primeira constatação: o Tesouro 

pagou aos proprietários nos últimos anos indenizações de cinco a sete 

vezes superiores ao valor de mercado das terras”. 

A seguir, em matéria complementar, comenta o jornalista a 

respeito de uma desapropriação de terras localizadas no Parque Estadual 

da Serra do Mar em que a Fazenda do Estado foi condenada a pagar mais 

de R$ 104.000,00 por alqueire, quando nas melhores terras do Estado de 

São Paulo, situada na chamada “Califórnia Brasileira”, região de 

Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, o alqueire de terra é 

comercializado em valores que giram em torno de R$ 19.000,00 a R$ 

29.000,00140. 

Neste contexto conturbado, merece destaque a atuação dos 

integrantes do 2º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, os quais, desde 1991, dão mostras de consciência social, 

como por exemplo, no julgamento dos embargos infringentes n. 

                                                 
140 Apud acórdão publicado na Revista de Direito Ambiental , Ano 2, volume 5, pág. 
127:  Ap.Civ. 256.302-2 – TJSP, 16ª Câmara Cível, voto do Relator Des. Manoel de 
Queiroz Pereira Calças 
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591013453, interpostos em ação de desapropriação indireta em que os 

autores buscavam “justa indenização” em virtude de vedação de uso 

público ou particular de área de reserva biológica, cujo acórdão assim 

dispôs:  

 

 “A decretação de se constituir o Delta do Jacuí 
reserva ecológica em nada afeta o direito de 
propriedade dos que lá residem. Singela 
restrição administrativa integra o poder de 
polícia, e longe está a autorizar indenização à 
guisa de desapropriação indireta, porque não 
houve subtração do desfrute, nem restrição 
inibidora da propriedade”. 
 

Como tentativa de colocar fim aos equívocos jurisprudenciais e 

doutrinários e, com o escopo de neutralizar a “máfia das indenizações”, é 

que passou a vigorar em 18 de julho de 2000, a Lei n. 9.985, que 

disciplinou a questão da desapropriação e das indenizações devidas em 

razão de restrição ou limitação ao direito de propriedade em razão da 

proteção ambiental.  

 

 

 

7.4 – A efetividade do princípio constitucional da função 
socioambiental da propriedade 

 

 
7.4.1 – Fatores condicionantes jurídicos 
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Como visto no Capítulo 1, a noção de efetividade ou eficácia 

social da norma está relacionada com a própria concretização do 

comando normativo, sua força operativa no mundo dos fatos. Segundo 

Kelsen141, o fato real da norma ser efetivamente aplicada e observada ou 

a circunstância de uma conduta humana conformar-se à norma de 

maneira verificável na ordem dos fatos, reveste o comando normativo de 

efetividade. 

No tocante às normas constitucionais ambientais, mais 

especificamente, ao princípio da função socioambiental da propriedade, 

verifica-se um verdadeiro abismo entre a norma posta e a sua efetiva 

realização no mundo dos fatos.  

Consoante prelaciona Ingo Wolfgang Sarlet142, que considera o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um autêntico 

direito fundamental da terceira dimensão, embora cuide de dispositivo 

localizado fora do catálogo (art. 5°.), “(...) o que não se pode esquecer é 

que o problema da eficácia do Direito engloba tanto a eficácia jurídica, 

quanto a social. Ambas – a exemplo do que ocorre com a eficácia e a 

aplicabilidade – constituem aspectos diversos do mesmo fenômeno, já 

que situados em planos distintos ( o do dever-ser e o do ser), mas que se 

encontram intimamente ligados entre si, na medida em que ambos 

servem e são indispensáveis à realização integral do Direito”.  

Primeiramente, tem-se que o grau de realizabilidade do conteúdo 

das normas constitucionais ambientais, em geral, já apresenta variações 

                                                 
141 Kelsen, Hans. Teoria Pura do Direito, Trad. João Batista Machado, 6a. Edição, 
São Paulo, Martins Fontes, 2000, p. 11 e 12 
142 Sarlet, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre, 
Livraria do Advogado Editora, 2001, p. 216. 
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em termos de concreticidade e densidade dos comandos normativos, em 

virtude da técnica legislativa utilizada pelo produtor da norma, 

materializada no uso de termos vagos e abstratos. 

É de se observar que a Constituição Federal ora em vigor em 

razão de seus inúmeros dispositivos (excessivamente detalhados e 

semipulverizados) e antinomias, causa perplexidade e dificulta 

sobremaneira a assimilação de seu conteúdo por parte da sociedade, bem 

como, pelos próprios operadores do Direito. Por outro lado, tal 

característica analítica, abre espaço para que a semiditadura das maiorias 

legislativas impere, de forma eventual e instável, modificando os valores 

básicos insculpidos na Lei maior.   

Tais obstáculos semânticos acarretam a dificuldade de 

implementação das políticas de proteção ao meio ambiente, posto que 

nem toda interpretação feita da norma constitucional ambiental leva em 

conta o princípio da máxima efetividade. 

Conforme referido no corpo do presente estudo, não há na 

doutrina e na jurisprudência pátrias consenso e uniformidade quanto à 

questão da função socioambiental da propriedade. Os operadores do 

direito utilizam-se dos mais diversos argumentos (e fundamentos) para 

estabelecerem interpretações equivocadas, ultrapassadas e contraditórias 

no que diz respeito à real função da propriedade no contexto ambiental, 

bem como, em relação à indenizabilidade das restrições ambientais 

impostas pelo Poder Público à propriedade. 

Impende concluir, ainda, que os Tribunais nacionais utilizam-se 

avaramente do princípio da função social (e ambiental) da propriedade 

para embasar seus julgados, subtraindo dele toda a dimensão que de fato 
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ele possui no ordenamento jurídico e furtando-se em aplicá-lo de forma 

mais construtiva. 

São tantas as discrepâncias que, no Estado de São Paulo foi criada 

a CPI da “Indústria da Indenização Ambiental”, haja vista os enormes 

prejuízos experimentados pelos cofres públicos daquele ente da 

Federação em decorrência de sentenças que condenaram a Fazenda 

Pública ao pagamento de indenizações milionárias em razão de 

desapropriação de áreas tidas como de interesse ambiental. 

Consoante depreende-se do relatório final da referida Comissão 

Parlamentar de Inquérito “não são poucas as vezes em constata-se o 

descompromisso do julgador pelo valor do objeto submetido ao seu 

julgamento que, entregue a mercê de peritos, sem emitir juízo crítico que 

lhe confere o livre convencimento, tem provocado gigantescas sangrias 

do dinheiro público (...) Notou-se que o Poder Judiciário deixou de 

adotar uma espécie de “súmula vinculante” para uniformizar um critério 

de avaliação que poderia ter sido utilizado em todos os processos de 

indenização ambiental no Estado, tendo ocorrido confirmações ou 

reformas de decisões de instâncias inferiores com resultados e 

conseqüências diferentes e, muitas vezes, julgadas por um mesmo 

Magistrado (...)” 

É forçoso reconhecer que há graves contradições nas teses 

esposadas pelos doutos integrantes de Poder Judiciário, bem como, os 

argumentos utilizados nas decisões já se encontram superados, sendo que 

as forçadas interpretações que impõem à matéria, em conjunto com as 

extensões e exceções juridicamente inadmissíveis, retiram a efetividade 

da legislação ambiental, diminuem a força normativa dos próprios 
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julgados e enfraquecem o próprio poder jurisdicional, pela falta de 

credibilidade de seus provimentos. 

Conclui-se amiúde que, embora formalmente eficaz, padecem as 

normas constitucionais referentes à função socioambiental da 

propriedade de falta de efetividade plena (força operativa no mundo dos 

fatos).  

Espera-se que, com a promulgação de Lei n°. 9.985/2000, haja 

uma moralização na questão da concessão de indenização em razão de 

restrição ambiental, bem como, uma unificação de entendimento nos 

tribunais superiores, responsáveis, em última escala, pela ineficácia das 

normas ambientais.  

Por outro ângulo de abordagem, é imperioso ter em mente que o 

mundo jurídico não se aparta da realidade, ao contrário, a faticidade 

informa as condições da realização normativa, não se podendo olvidar 

que a discussão ambiental se torna mais profícua em uma sociedade 

capaz de resolver as necessidades básicas do cidadão: alimentação, 

saúde, habitação e segurança, bem como, prudente em confrontar-se com 

as questões de concentração de renda e de poder econômico que por 

vezes chocam-se com as metas do plano de política ambiental.   

Vale transcrever a advertência de Canotilho143, quando sustenta 

que “O direito deveria, de acordo com as suas posses, assumir a 

responsabilidade pela defesa da vida na terra – e não apenas do homem. 

Para os fundamentalistas ecológicos seria olhar com desconfiança para os 

                                                 
143Apud José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala. A 
Transdiciplinariedade do Direito Ambiental e a sua eqüidade intergeracional. Revista 
de Direito Ambiental, no. 22, ano 6, abril-junho de 2001, p. 78/79.  
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juristas, mesmo para os juristas com alguma consciência ecológica. Estes 

não conseguem abandonar, não obstante suas juras ambientais, o mito de 

Adão fora do paraíso. Os perigos estariam à vista: quando os juristas se 

interessam pelo ambiente devemos estar sempre de vigília, pois existirá 

sempre o risco de, em vez de se conseguir a ecologização do direito, se 

terminar encapuçadamente na juridicização da ecologia (...) Enquanto 

não se consagrarem, em termos jurídicos, direitos dos animais e direitos 

das plantas – direito dos seres vivos ao lado dos direitos do homem, os 

ecologistas continuam a olhar para o direito do ambiente como a 

expressão mais refinada da razão cínica”.  

 

 

 

7.4.2 – Fatores condicionantes metajurídicos 

 

 

 

Além de sua eficácia formal, sustenta Luís Roberto Barroso144 

que a efetividade de uma norma depende também de sua observância e 

cumprimento automático no mundo dos fatos, sendo que, em regra, um 

preceito legal é observado voluntariamente, oportunidade que a 

efetividade eflui espontaneamente. 

 

                                                 
144 Barroso, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, 3a. edição, São 
Paulo, Saraiva, 1999, p. 237. 
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Outrossim, descartadas as hipóteses de descumprimento 

individual da norma (casos isolados), merece realce os casos de 

insubmissão numericamente expressiva, quiçá generalizada, às normas, 

incluindo-se aqui as de nível constitucional. Tal ocorre quando uma 

norma colide com um sentimento social arraigado. Nestes casos em 

específico, ou a norma cairá em desuso ou o seu grau de efetividade 

dependerá da freqüente utilização do aparelho coercitivo estatal.   

Também por este prisma, o princípio constitucional da função 

socioambiental da propriedade (e normas correlatas) encontra problemas 

de aceitação, concretização e realização. 

 Ocorre que ainda impera na sociedade atual a concepção 

individualista de direito de propriedade, não obstante os avanços 

experimentados nas últimas décadas, quanto à função social da mesma. 

O titular do direito de propriedade não admite que seu poder de 

usar, gozar e dispor de seus bens seja tangido (restringindo) em função da 

proteção do ambiente. Acostumado a sempre retirar da natureza tudo que 

lhe fosse útil, sem nada devolver, não compreende a necessidade da 

instituição de unidades de conservação, com restrições ao 

desenvolvimento de determinadas atividades. 

Tanto é que, com base nas conclusões resultantes da pesquisa 

empírica realizada em razão do presente estudo, constante do Anexo I (A 

proteção ambiental na ótica dos produtores rurais), impende constatar 

que ainda está longe da compreensão daqueles que lidam com a terra 

(proprietário ou não) a idéia de preservação dos recursos ambientais 

disponíveis como forma de garantir um futuro (econômico e ecológico) 

mais viável. 
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Também consta do Relatório Planeta Vivo 2002, elaborado pela 

WWF e divulgado em 09 de julho de 2002 em Genebra, que a 

humanidade está usando 20% a mais dos recursos naturais do que o 

planeta é capaz de repor e, no particular aspecto dos proprietários rurais 

brasileiros, o manejo sustentável das áreas de pastagem é um dos piores, 

colocando o Brasil em 7º lugar no ranking de Pegadas Ecológicas (área 

utilizada para desenvolvimento de atividades econômicas em que não há 

reposição adequada dos recursos naturais, avançando-se rapidamente 

sobre os estoques naturais da Terra que não consegue recompor seus 

sistemas naturais na mesma velocidade)145. 

Tendo em vista tais comportamentos é que se tem procurado, por 

meio do princípio do desenvolvimento sustentável, palco do complexo e 

conflituoso relacionamento do homem com a natureza, regular as 

atividades humanas que causam desequilíbrio ecológico, a fim de 

conciliar e tornar convergentes interesses até então antagônicos146. 

Por outro lado, existem aqueles proprietários que jamais 

exploraram seus imóveis, mas, no momento que ocorre a intervenção 

estatal impondo alguma restrição ambiental em sua propriedade 

socorrem-se do Poder Judiciário, donde arrancam dos cofres públicos 

indenizações milionárias, sob o argumento da desapropriação indireta ou 

esvaziamento econômico do bem causado pela restrição ambiental 

imposta pelo Poder Público. 

                                                 
145 sobre o Relatório Planeta Vivo 2002, vide mais informações no Portal Ambiente 
Global (www.uol.com/ambienteglobal). 
146 Cordini, Giovanni. Diritto Ambientale Comparato, Padova, Casa Editrice Dott. 
Antonio Milani – CEDAM - 1997, p. 33/34.  
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Assim sendo, também por esse enfoque as normas constitucionais 

relacionadas com a função socioambiental da propriedade encontram 

barreiras para revestirem-se de força normativa plena, posto que, não se 

muda por imposição legal (constitucional ou infraconstitucional), do dia 

para a noite, costumes e ideologias enraizadas em uma sociedade ao 

longo de décadas, quando não de séculos.  

Dentro desta perspectiva, tem-se como atual as palavras de 

Rudolf von Ihering147, no sentido de que “sempre que o direito existente 

estiver escudado pelo interesse, o direito novo terá de travar uma luta 

para impor-se, uma luta que muitas vezes dura séculos, e cuja intensidade 

se torna maior quando os interesses constituídos se corporificam sob a 

forma de direitos adquiridos”. 

Assim, para que uma norma seja efetiva e produza os efeitos 

esperados é necessário, ainda, que ela não seja contrária aos interesses 

das classes dominantes, sob pena de ter seu comando normativo anulado, 

engessado e enfraquecido. 

Como enfatiza Luís Roberto Barroso148 “resultará difícil a 

concretização de uma norma que contrarie interesses particularmente 

poderosos, influentes sobre os próprios organismos estatais, os quais, por 

acumpliciamento ou impotência, relutarão em acionar os mecanismos 

para impor sua observância compulsória”. 

                                                 
147 von Ihering, Rudolf. A luta pelo Direito, 2a. Edição, Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 
1998, p. 58. 
148 Barroso, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, 3a. edição, São 
Paulo, Saraiva, 1999, p. 237. 
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O referido autor cita como exemplo o Estatuto da Terra – Lei n°. 

4.504/64, o AI n°. 9/69 e o Decreto-Lei n°. 554/69, instrumentos 

propiciadores da reforma agrária que jamais foram utilizados, por 

contrariarem a “burguesia rural latifundiária”, importante base de apoio 

político do regime militar de 1964.  

Em que pese a importância atual da questão ambiental, em uma 

sociedade imediatista e consumista como a que ora se vive, maior valor é 

dado à propriedade e a tudo que possa significar dinheiro. Como no 

Brasil a concentração de renda (incluindo propriedades) é extremamente 

desigual (muitos tem quase nada e poucos tem quase tudo), sendo que 

aqueles que detém o poder geralmente são os mesmos que concentram a 

renda, não há interesse que a função socioambiental da propriedade 

produza os efeitos esperados no mundo dos fatos. 

A mesma “burguesia rural latifundiária” que outrora cuidou de 

“enterrar” o Estatuto da Terra no buraco da ineficácia social, gerou filhos 

e netos que hoje, de igual forma, estão “velando” qualquer dispositivo 

que traga limitações ao seu direito de propriedade; heranças de família.... 

Nesta perspectiva, engloba-se a ineficácia dos órgãos fiscalizadores e 

responsáveis pela implementação das políticas de proteção ao meio 

ambiente, os quais, por omissão voluntária ou involuntária, deixam de 

exigir o cumprimento da lei ambiental. 

Oportuna é a lição de Niklas Luhmann, que assim dispõe: “o 

preço de um futuro em aberto, rico em possibilidades e contingente é a 
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possibilidade de que expectativas sejam frustadas, é a inconfiabilidade da 

estrutura (...)”149. 

Em outras palavras, pela característica de ser o Direito um 

sistema aberto, móvel e dinâmico, berço de expectativas muitas vezes 

antagônicas e contraditórias, é se que pode explicar o crescente fenômeno 

da frustração normativa, em termos de falta de efetividade de seus 

comandos, com o conseqüente enfraquecimento do ordenamento jurídico, 

em virtude do esgotamento de sua força normativa e do descrédito 

conquistado. 

Assim sendo, para diminuir os efeitos de referido desgaste 

normativo no campo da tutela ambiental, há que se fomentar a 

participação da sociedade em busca de soluções eficazes para os 

problemas que envolvem o meio ambiente, conscientizando e educando 

os destinatários da norma, nas suas mais diversas esferas de organização. 

Outrossim, há que se ressaltar que educação ambiental não 

significa apenas informar ou alertar os cidadãos sobre a questão 

ambiental (níveis de degradação do meio ambiente, necessidade de 

preservação dos recursos naturais, etc), diz respeito, acima de tudo, à 

busca de opções concretas, por meio de uma gestão ambiental que 

                                                 
149 Luhmann, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro, Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 134. Para o referido autor as expectativas funcionam como motor 
da convivência humana, sendo que a realização das mesmas não tem um significado 
especial,  mas o fato de existirem permite o avanço da sociedade; na crença de que 
tudo ocorrerá desta ou daquela maneira  as tensões se mantém controladas. 
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envolva todos os segmentos da sociedade, em prol do equilíbrio da 

relação homem-natureza150. 

É de ressaltar que se faz urgente uma mudança de paradigma no 

tocante à gestão ambiental, atualmente com base na ética do comando, 

controle e sanção para um modelo mais próximo dos compromissos 

voluntários (termos de ajustamento de conduta) e dos incentivos 

(isenções e descontos nos valores a serem pagos a título de IPTU/ITR, 

etc). Como já advertia Bobbio151, a função de um ordenamento jurídico 

não é só aquela de controlar os comportamentos dos indivíduos por meio 

de sanções negativas, mas também, a de dirigir o comportamento dos 

destinatários das normas ao atingimento de finalidades e objetivos pré-

estabelecidos pelo ordenamento, por meio de sanções positivas e de 

incentivos que estimulam, provocam e solicitam sua intervenção direta. 

Exemplo paradigmático do acima exposto pode ser encontrado na 

cidade de Prado152, município do extremo sul do Estado da Bahia, 

modelo bem sucedido de desenvolvimento sustentável com base na 

educação ambiental da comunidade (proprietários de hotéis e pousadas, 

estudantes, comerciantes, biólogos, professores, etc) que participa 

efetivamente da gestão dos recursos naturais disponíveis no local em 

conjunto com o Poder Público que, por meio de uma política de 

                                                 
150 a respeito do assunto vide o artigo Educação Ambiental: Solução para os 
problemas do meio ambiente?, de Mauro Guimarães,  no Portal Ambiente Global 
(www.uol.com/ambienteglobal).  
 
151 Bobbio, Norberto. Dalla struttura allá funzione – Nuovi studi di teoria del diritto. 
Milano, Edizioni di Comunità, 1977, p. 87/88. 
152 sobre o tema vide reportagem da Revista Ecologia e Desenvolvimento – Edição 85 
– Setembro/Outubro de 2000, de Elias Fajardo. 
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incentivos, tem conseguido a adesão da comunidade para o 

enfrentamento da problemática ambiental.  
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C O N C L U S Ã O 

 

 
Com base nas considerações tecidas no capítulo primeiro, tem-se 

como efetiva a norma jurídica que irradia seus efeitos no âmbito das 

relações que visa a disciplinar, sendo observada pelos seus destinatários e 

realizando o fim buscado com a sua utilização.  Como visto no corpo do 

presente estudo as normas principiológicas referentes à função 

socioambiental da propriedade não gozam de plena efetividade, em razão 

dos fatores jurídicos e também condicionantes metajurídicos elencados 

nos dois últimos tópicos do capítulo 7. 

Além dos referidos preceitos não receberem tratamento adequado 

por parte dos operadores do Direito, - aqui incluídos todos que laboram 

perante os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário -, também parte 

dos destinatários das referidas normas não se comporta de modo a 

facilitar a realizabilidade dos comandos normativos, por razões 

ideológicas, econômicas  e culturais que impedem uma efetiva gestão dos 

recursos naturais.  

Na Constituição Federal de 1988 os artigos que tratam da função 

socioambiental da propriedade são considerados normas principiológicas 

em razão da textura aberta e fluída de seus comandos, sendo a 

propriedade considerada direito fundamental de primeira dimensão e o 

meio ambiente  direito fundamental de terceira dimensão. 

 

Consoante destacado no corpo do presente trabalho os direitos 

fundamentais acima mencionados não são necessariamente colidentes, já 
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que seus conteúdos apresentam áreas de intersecção comuns e que, 

circunstâncias que fora de uma abordagem racional e equilibrada do caso 

concreto, podem suscitar conflitos e gerar retrocessos.    

As normas principiológicas, em razão de sua normogênese, são 

dotadas de uma eficácia (social) diferenciada das normas-regras, posto 

que possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata na medida que 

comportem tal possibilidade, haja vista os graus diferenciados de 

densificação de seus comandos, a exigir atividade concretizadora 

complementar. 

Por esta ótica, é que a efetividade das normas principiológicas em 

questão encontra-se diretamente ligada a implementação de políticas 

públicas eficazes, à conscientização da sociedade a respeito da 

necessidade de proteção ambiental e também, a uma exegese 

concretizadora dos valores situados no ápice do sistema normativo, 

calcada em procedimentos justificatórios e racionais. 

Por outro lado, a eficácia social das normas em apreço também 

está relacionada com a forma pela qual se compreende o direito de 

propriedade na sua estrutura dinâmica e estática, da qual faz parte a 

função socioambiental. Como parte integrante do próprio conceito de 

direito de propriedade, o não atendimento da função social (e ambiental) 

deveria até mesmo acarretar ao seu titular a perda do direito, por meio da 

desapropriação-sanção. Mas não é o que ocorre. 

Persiste a concepção de que a propriedade é um direito subjetivo 

individual e intangível, consoante dispunha a doutrina liberal do século 

XIX, sendo a função social apenas um dever que decorre do direito de 

propriedade, e não parte integrante dele.  Com base nesse entendimento e 
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no excesso de formalismos do Poder Judiciário, muitas questões 

envolvendo direito de propriedade e meio ambiente recebem tratamento 

eminentemente privatístico em detrimento da nova dimensão do instituto. 

Importa realçar que tais dificuldades de concretização das normas 

principiológicas ora em destaque  não afetam sua validade. A tensão 

existente entre o texto da norma e a realidade a que ela se dirige tende a 

diminuir à medida que se implemente mecanismos de integração desses 

dois pólos. 

Neste aspecto, a efetivação dos comandos constitucionais em 

discussão pressupõe a superação da visão liberal que muitos operadores 

do Direito têm da propriedade, posto que tal direito juntamente com 

outros direitos fundamentais (inclusive o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado) constituem mandamentos nucleares do 

Estado Democrático Social de Direito.  

De igual sorte, deve prevalecer o entendimento de que o direito 

de propriedade é uma função social, a partir do momento que em sua 

estrutura não está prevista a faculdade de seu titular utilizar-se de seu 

direito de forma a trazer prejuízo para a coletividade, para o meio 

ambiente ou em desacordo com a lei. 

Assim, tem-se que a propriedade já nasce como função e não 

como “facultas agendi”. Torna-se congente desde o nascedouro a 

utilização da propriedade em prol do bem comum, não sendo tal 

utilização uma liberalidade do titular e sim, uma obrigação, pois só assim 

a ação intervencionista do Estado restaria legitimada.  

É de se mencionar, ainda, que a efetividade do princípio da 

função socioambiental da propriedade passa por um abrandamento da 
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teoria da separação dos poderes de modo que o Poder Judiciário se 

reconheça como Poder democrático, capaz de concretizar, pela via de 

suas decisões os direitos fundamentais prestacionais, além de adotar uma 

exegese menos formalista e mais integradora do fenômeno jurídico, sem 

que isso implique em uma indevida abertura a subjetivismos.  

Também o dogma da neutralidade do julgador deve ser 

descartado, uma vez que não existe um só indivíduo despido de 

ideologias, valores e pré-compreensões. O automatismo judicial há de ser 

suplantado pelo ativismo judicial, haja vista que a concretização 

normativa esperada da prestação jurisdicional não decorre da aplicação 

de silogismos e fórmulas, mas sim de uma análise do caso concreto em 

cotejo com os valores que informam o ordenamento jurídico.     

Pelo exposto, a plenitude da força normativa dos comandos 

constitucionais relacionados à função socioambiental da propriedade só 

será alcançada quando ocorrer uma mudança de paradigma por parte dos 

atores políticos e sociais no que se refere à intrincada relação homem-

natureza.  
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ANEXO I – A PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÓTICA DO 

PRODUTOR RURAL 

 

 

O objetivo do presente trabalho, com todas as limitações que 

adiante se evidenciarão, é obter, por meio de uma investigação com base 

na aplicação de questionário de perguntas diretas e respostas limitadas, o 

perfil do produtor rural de uma região específica, seu comprometimento 

com as causas ambientais e sua compreensão do papel que exerce a 

propriedade rural no panorama ambiental. A pesquisa está inserida em 

um contexto mais amplo que diz respeito à dissertação da mestranda, 

cujo ponto central está relacionado com a função socioambiental da 

propriedade. O presente estudo trata, em última análise, de esclarecer os 

motivos pelos quais idéias tão caras à proteção ambiental ainda não 

granjearam o apoio de um grupo específico de destinatários, quais sejam, 

os produtores rurais.  
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Capítulo 1- Fatores condicionantes das investigações 

 

1-1 – Informações sociais e econômicas 

 

 

As investigações foram feitas com base em um questionário 

apresentado e respondido por uma fração dos indivíduos que integram o 

grupo daqueles que efetivamente foram eleitos como referencial da 

pesquisa. O objetivo do trabalho é aferir o grau de compreensão dos 

pesquisados quanto às exigências da proteção ambiental. Como um 

número limitado de indivíduos foram questionados, as respostas estão 

situadas em um contexto ligeiramente uniforme e condicionadas por 

características culturais da região que os mesmos habitam. 

A pesquisa foi aplicada, como já dito, a um número determinado 

de produtores rurais, quais sejam, os filiados ao Sindicato Rural do 

Município de Formosa, entidade centenária que congrega pecuaristas e 

agricultores, organiza cursos de aperfeiçoamento, promove leilões de 

gado, exposições de animais e festas populares. O Sindicato Rural de 

Formosa tem 477 (quatrocentos e setenta e sete) filiados ativos, contudo, 

somente 228 (duzentos e vinte e oito) responderam ao questionário que 

foi aplicado durante palestras proferidas na 51ª Exposição Agropecuária 

de Formosa, evento realizado entre os dias 26 de julho e 09 de agosto. 

O Município de Formosa, local da sede do Sindicato,  está situado 

no Estado de Goiás, no chamado nordeste goiano,  Entorno Norte do 

Distrito Federal com quem mantém extensa divisa, razão pela qual sofre 



 186

profunda influência da Capital da República, inclusive quanto ao fluxo de 

informações. 

A principal atividade econômica do município é a  agropecuária, 

destaque para o rebanho bovino e as plantações de soja, ambas as 

atividades com índices de produtividade equivalentes aos melhores 

obtidos no Brasil. O setor de serviços está em franca expansão e, 

decorrência da proximidade com o Distrito Federal, são muitas as 

pessoas que trabalham ou mantém negócios naquele  ente da federação. 

A região recebeu muitos migrantes. Nos primórdios de Brasília 

vieram os  gaúchos, catarinenses e paranaenses, o que proporcionou um 

salto de qualidade na agricultura e o aproveitamento das terras de cerrado 

para as lavouras. Após a chegada dos sulistas teve início a migração de 

nortistas e nordestinos, notadamente de baianos, posto que Goiás e Bahia 

são Estados limítrofes. Os migrantes do norte e nordeste se instalaram na 

região atraídos pelas ofertas de trabalho na construção civil ou no setor 

de serviços do Distrito Federal, uns poucos prestam serviços esporádicos 

nas plantações de feijão e algodão, esta última em franco crescimento. O 

encontro de brasileiros de todas as regiões forjou a cultura e os hábitos 

dos moradores do município, a ponto de se poder afirmar tratar-se de 

localidade com amplas possibilidades de representar o pensamento médio  

brasileiro. 

O Município em que a pesquisa foi realizada conta com uma 

Universidade Estadual e uma Faculdade isolada, comumente alunos de 

Faculdades do Distrito Federal, notadamente de Agronomia, Medicina 

Veterinária e Zootecnia desenvolvem projetos em propriedades rurais de 
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seu território. De acordo com o último senso o município  tem 

aproximadamente 80.000 (oitenta mil) habitantes. 

Em relação às idéias de proteção ambiental a cidade de Formosa  

é conhecida como o “berço das águas do Brasil”, já que em seu território 

nascem importantes afluentes dos principais rios  de três bacias 

hidrográficas: São Francisco, Amazonas e Prata, razão pela qual o 

movimento ambientalista é bem estruturado e os temas ligados à ecologia  

são discutidos com freqüência na sociedade, ademais,  parte do território 

do município está na divisa do Parque da Chapada dos Veadeiros, Área 

de Preservação Permanente e  o Ecoturismo encontra-se em expansão. 

 

 

1-2-Traços comuns ao universo dos produtores rurais estudados 

 

 

Os pesquisados são produtores rurais sindicalizados, de se ver, 

porém, que há na região inúmeros outros produtores rurais que não têm 

ligação com o Sindicato da categoria. Eentre os excluídos da pesquisa 

estão os produtores rurais assentados pelo INCRA – Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, normalmente ligados ao MST ou 

CONTAG, os posseiros em geral, até porque ser proprietário ou 

arrendatário é condição para a sindicalização. 

Os produtores rurais sindicalizados integram um grupo 

privilegiado, são aqueles que conseguem extrair da terra muito mais do 

que o necessário para cobrir custos de produção, têm acesso a 

informações e novas tecnologias e, em tese, são os que mais bem 
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compreendem a necessidade de um manejo adequado dos recursos 

naturais, Por fim, dispõem de capital para o desmatamento, reforma de 

pastagens e uso de defensivos agrícolas, o que aumenta a probabilidade 

de causarem danos à natureza. 

Muitos dos que responderam ao questionário estão ligados à terra 

desde a infância, entretanto, cresce o número daqueles que desenvolvem 

outras atividades e apenas investem suas poupanças na pecuária ou 

agricultura, destaque para a pecuária. Neste grupo encontram-se 

comerciantes, profissionais liberais e funcionários públicos, pessoas que 

se sentem atraídas não só pelas possibilidades de lucro, mas também pela 

idéia bucólica de uma vida no campo, distante das pressões da vida 

urbana.  

 

 

 

Capítulo 2 – Investigação e questionário  
 

 

 

O método eleito para aferição do modo como os produtores rurais 

pensam  a proteção ambiental e o tipo de visão que têm da propriedade 

foi o da solicitação de respostas a um questionário, obviamente com 

perguntas relacionadas a temas de fundamental importância para a defesa 

do meio ambiente, entre eles recursos  hídricos, reserva legal e áreas de 

preservação permanente. 
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O questionário tem duas partes, cada qual com fins específicos, 

na primeira delas, pretende-se traçar um perfil das pessoas que 

responderam ao questionário, razão pela qual se encontram indagações 

relacionadas com o  sexo, idade, grau de instrução,  atividade econômica 

exercida na propriedade: agricultura, pecuária ou ambas; se trata-se de 

arrendamento, propriedade ou outro tipo de exploração, extensão da 

propriedade em hectares, existência de reserva legal averbada e de áreas 

efetivamente preservadas, se a propriedade é servida por algum rio, 

córrego, pequena nascente ou poço. O modelo aplicado, nessa primeira 

parte, é o seguinte: 

 Assinale com um X a resposta que mais se aproxima da sua 

situação pessoal: 

 

Sexo   (   ) M  (   ) F   Idade (    )   Grau de Instrução (  )P  (  )M  (  )S 

 

Atividade: Agricultura (  ) Pecuária (   )  Ambas  (   ) 

 

Arrendatário  (     )          Proprietário (     )                  Outros  (      )  

 

Tamanho da propriedade em hectares (              )                  

 

A propriedade tem Reserva Legal:  sim  (      )  não (      ) 

 

Há na propriedade áreas preservadas que correspondam: 

 

(     ) a mais de 20% da área total  
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(     ) menos de 20% da área total  

(     ) Não há áreas preservadas 

 

A propriedade é servida por: Rio (   )  Córrego  (   )  

 

Pequenas   Nascentes  (    )  Cisterna ou Poço Artesiano    (     ) 

 

Na Segunda parte do questionário as indagações estão 

diretamente relacionadas com o grau de envolvimento, ou compreensão, 

do produtor rural para com a proteção ambiental, sendo que, no conjunto, 

as mesmas se prestam a indicar o que vai pela mente dos mesmos e o tipo 

de idéia que fazem da propriedade. Um total de cinco questões foram 

elaboradas e respondidas, são elas: 

  

1-) A preservação do meio ambiente: 

 

a-) (   ) deve ser uma preocupação de todos os produtores rurais. 

b-) (   ) é problema do Governo e deve ficar restrita aos parques e outras 

áreas de sua propriedade. 

 

2-) A exigência de manutenção de reserva legal, por parte do proprietário 

rural, que no centro-oeste é de 20% da área do imóvel rural, na sua 

opinião: 

 

a-)  (     ) deve ser mantida 

b-)  (     ) deve acabar 
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3-) Em existindo madeira no alto dos morros e beira de rios, o 

proprietário rural: 

 

a-) (     ) Pode explorá-la livremente. 

b-) (     ) Não pode explorá-la. 

 

4-) As águas que servem a propriedade rural são de: 

 

a-) (     ) propriedade do dono da terra 

b-) (     ) bem de uso comum do povo 

 

5-) É correto o governo cobrar pelo uso das águas que estão na 

propriedade rural ? 

 

a-) (    ) sim 

b-) (    ) não 

 

 

 

Capítulo 3 – Dos resultados obtidos e sua interpretação  

 

 

 

Não há dúvidas de que o questionário poderia ser mais 

abrangente, desdobrar as perguntas para melhores esclarecimentos e até 
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englobar outros temas mais específicos que são caros à propriedade 

ambiental, notadamente no meio rural, como é o caso do uso de 

agrotóxicos ou transgênicos, entretanto, as perguntas elaboradas têm em 

comum uma certa noção geral do que seja propriedade. 

No tocante à primeira parte do questionário, que tem por objetivo 

traçar um perfil dos produtores rurais que responderam às indagações, 

verifica-se que, de um total de 228 (duzentos e vinte e oito) produtores 

rurais, 213 (duzentos e treze) que representa 93,5% são do sexo 

masculino e apenas 15 (quinze) do sexo feminino (6,5%).  

A predominância de produtores rurais do sexo masculino merece 

ser examinada com cautela, afinal, no meio rural, ainda é muito forte a 

idéia do homem como cabeça do casal. Não são poucas as mulheres que, 

na prática, comandam atividades no campo e administram a propriedade 

rural, mormente naqueles casos em que a família, de fato, reside na área 

rural e naquelas propriedades em que a mecanização é mínima. Para o 

sucesso de campanhas educativas, por exemplo, a certeza quanto ao sexo 

dos envolvidos na  produção rural é de fundamental importância, já que 

homens e mulheres não respondem de um mesmo modo às informações 

que recebem e o meio através do qual as campanhas  são veiculadas os 

atinge de forma diversa. 

O grau de instrução dos pesquisados é baixo, 161 (71%) 

completaram ou cursaram algumas séries do ensino fundamental, 41 

(18%) completaram o ensino médio e 26 (11%) o superior. Entre os 

produtores rurais com maior escolaridade estão aqueles que desenvolvem 

outras atividades econômicas, como já citado, comerciantes, funcionários 
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públicos e profissionais liberais que investem no campo. Os de baixa 

escolaridade, via de regra, dependem exclusivamente da agropecuária. 

Entre os pesquisados 68 (30%) assinalaram que exploram 

exclusivamente a agricultura, 76 (33,5%) se dedicam somente à pecuária 

e 84 (36,5%) desenvolvem ambas as atividades. As modernas exigências 

de nutrição têm obrigado pecuaristas a plantarem ao menos forrageiras, 

leguminosas e os grãos que alimentarão o gado nos períodos de seca, 

razão pela qual é grande o número de produtores rurais que se dedicam ás 

duas atividades. 

No grupo pesquisado 19 (8,5%) são arrendatários, 188 (82,5%) 

proprietários e 21 (9%) estão na terra por outros títulos, nesse contigente 

encontram-se os representantes de empresas rurais, os herdeiros que 

trabalham em terras do espólio, entre outros, o que demonstra que o 

grupo pesquisado é representativo de um segmento muito específico dos 

produtores rurais: aqueles que são proprietários. 

O tamanho médio das propriedades dos investigados é de 480h 

(quatrocentos e oitenta hectares), ou aproximadamente 99 (noventa e 

nove) alqueires goianos. A média não foi obtida mediante simples soma 

do total de hectares e divisão pelo número de indivíduos que 

responderam ao questionário, posto que propriedades que medem 5.000 

(cinco mil) hectares, por exemplo, elevariam em muito a média, na 

verdade optou-se pelo maior número de ocorrências.  

É de 152 (67%) o número de produtores rurais que trabalham 

terras nas quais a reserva legal não foi averbada à margem dos títulos de 

propriedade, apenas 76 (33%) têm reservas legais averbadas. 
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Quanto à existência de área efetivamente preservada nas 

propriedades que são trabalhadas pelos pesquisados, 21 (9%) aduziram 

que há na propriedade área preservada representativa de mais de 20% da 

área total. 176 (77,5%) afirmaram que a área preservada é menor que 

20% do total da propriedade e, por fim, 31 (13,5%) disseram que não há 

na propriedade áreas preservadas. 

As duas perguntas atinentes à reserva legal são indicativas de um 

desencontro entre a legislação e o que ocorre nas propriedades rurais, 

bastando dizer que 152 (67%) propriedades, em um universo de 228 

(duzentos e vinte e oito), não têm reserva legal averbada junto à 

matrícula do imóvel e que, no mesmo universo, 31 (33%) propriedades 

não têm área alguma preservada, sendo que pastagens e lavouras ocupam 

toda a área. Ademais, 176 (77,5%) asseveram que a área preservada é 

inferior a 20% da área total, destacando que em tais áreas, certamente, 

ainda estão os morros e terras imprestáveis para agricultura ou pecuária 

que só estão preservadas pela inviabilidade econômica da exploração. 

O abastecimento de água nas propriedades rurais é feito, em 12 

(5,5%) delas, por rio, em 67 (29,5%) por córregos, em 73 (32%) por 

pequenas nascentes e em 76 (33%) por cisternas ou poços. Tais dados 

demonstram que, mesmo em uma área bem servida por águas de 

superfície é grande o número de propriedades que dependem das águas 

subterrâneas.  

No que diz respeito à segunda parte, as respostas dadas foram as 

seguintes: 

 

1-) A preservação do meio ambiente: 
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a-) (   ) deve ser uma preocupação de todos os produtores rurais. 

b-) (   ) é problema do Governo e deve ficar restrita aos parques e outras 

áreas de sua propriedade. 

 

É de 145 (64%) o número de entrevistados que disseram que a 

preservação do meio ambiente deve ser uma preocupação de todos os 

produtores rurais e 83 (36%) afirmaram tratar-se de problema do 

Governo, restrito aos parques e outras áreas de sua propriedade.  Essa 

primeira pergunta revela que é grande o número de produtores rurais que 

compreendem a proteção ambiental como um problema restrito a áreas 

específicas que devem ser mantidas sim, mas pelo Governo. Tais 

respostas refletem uma idéia que é antiga entre os produtores rurais que é 

a do aproveitamento máximo da propriedade, os que ainda pensam desse 

modo têm dificuldades em admitir que parte de uma área que, por estar 

em seu domínio, poderia ser explorada, permaneça intocável para fins de 

preservação ambiental. Aliás, o produtor rural sempre acreditou que a 

melhor maneira de produzir é domando a natureza.  

 

2-) A exigência de manutenção de reserva legal, por parte do proprietário 

rural, que no centro oeste é de 20% da área da propriedade, na sua 

opinião: 

 

a-)  (     ) deve ser mantida 

b-)  (     ) deve acabar 
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Dos entrevistados 179 (78,5%) entendem que a exigência de 

manutenção de reserva legal deve ser mantida e 49 (21,5%) acham que 

deve acabar. 

As respostas dadas para esta questão revelam um paradoxo, afinal 

é maior o número dos que concordam com a existência de reserva legal 

em relação àqueles que entendem que a preservação ambiental deve ser 

problema de todos (145 – 64%), significa dizer que 34 (15%) dos 

entrevistados querem que somente o Governo se preocupe com a 

proteção ambiental mas ao mesmo tempo admitem a manutenção de 

reserva legal. É possível traçar algumas hipóteses para tais diferenças, 

dentre elas o fato de que foram feitas na região muitas campanhas para 

averbação de reserva legal, o que torna sua idéia agradável a um grande 

número de pessoas, além, é claro, de a resposta positiva ser 

“politicamente correta”, o que influi para que a mesma seja dada, mesmo 

naqueles casos em que não há identificação de quem são os pesquisados. 

 

3-) Em existindo madeira no alto dos morros e beira de rios, o 

proprietário rural: 

a-) (     ) Pode explorá-la livremente. 

b-) (     ) Não pode explorá-la. 

 

A questão versa sobre o grau de compreensão do que seja área de 

preservação permanente, ou seja, áreas que, independentemente da 

constituição via registro em cartório, necessariamente têm que ser 

preservadas e, de que são exemplo os altos dos morros e beira dos rios. 

Neste contexto, 202 (89%) entrevistados acreditam que podem explorar a 
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madeira e 26 (11%) entendem que não. Ou seja, é muito grande o número 

de produtores rurais que até têm consciência do que seja uma área de 

preservação permanente, mas não da necessidade de mantê-la intocada. 

Com um detalhe, a madeira nas propriedades rurais é de grande 

importância na confecção de cercas, currais, telhados das casas, cabos 

para ferramentas e os produtores rurais têm uma crença arraigada de que, 

em sendo necessário, em estando a árvore no ponto de corte e presente a 

necessidade, nada obsta a derrubada, posto ser algo lógico utilizar os 

recursos naturais da área no desenvolvimento das atividades. 

 

4-) As águas que servem a propriedade rural são de: 

 

a-) (     ) propriedade do dono da terra 

b-) (     ) bem de uso comum do povo 

 

Para 131 (57,5%) produtores rurais pesquisados as águas que 

servem a propriedade pertencem ao dono da terra, 97 (42,5%) disseram 

tratar-se de bem de uso comum do povo. A questão envolvendo a água é 

complexa e tornar-se-á, certamente, foco de grandes conflitos, aliás, não 

são poucos os que profetizam que o uso das águas transformar-se-á em 

objeto de litigiosidade de massas. Os pesquisados têm, majoritariamente, 

a compreensão de que as águas da propriedade lhes pertencem, não que 

tal signifique que não tenham que preservá-la, ao contrário, até porque a 

vida dos animais e dos próprios depende da água, certamente todos 

sabem da importância da mesma, contudo, é patente que, na utilização 
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dos recursos hídricos, em agindo como proprietários, têm menores 

preocupações com todos quantos se servirão das mesmas.  

5-) É correto o governo cobrar pelo uso das águas que estão na 

propriedade rural ? 

 

a-) (    ) sim 

b-) (    ) não 

Na presente questão, uma unanimidade, 228 (100%) entrevistados 

não acham correto que o governo cobre pelo uso das águas que estão na 

propriedade rural. É certo que o bolso, de longa data, tornou-se a parte 

mais sensível do ser humano, entretanto, é de ver que tal resposta 

também é representativa de uma certa concepção, qual seja, a do 

proprietário, se sou dono qual a lógica de pagar pelo uso de algo que me 

pertence ? 

 

 

 

C O N C L U S Õ E S: 
 

 

 

1) Os produtores rurais, em que pese já não se mostrarem 

refratários aos ideais de proteção ambiental, ainda não compreendem 

perfeitamente o papel que desempenham na manutenção de um meio 

ambiente equilibrado e estão longe do exercício sensato da atividade que 

lhes é peculiar. 
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2) Os interesses pelo aproveitamento máximo da propriedade, do 

ponto de vista econômico, atrapalham sobremaneira, a incorporação de 

práticas preservacionistas, bem como, protecionistas. Verifica-se que o 

nexo funcional homem/natureza, fincado sob o ideal de produzir sem 

deixar exaurir ainda não foi completamente absorvido pelos 

questionados. 

3) Os entrevistados sabem o que é reserva legal, uma parte até já 

providenciou sua averbação junto à matricula do imóvel, contudo, isso 

não significa a existência de áreas efetivamente preservadas, nem que a 

maioria deles tenha se conscientizado da importância da mesma. 

4) É elevado o percentual de pesquisados que não sabem 

exatamente o que pode e o que não pode ser feito e áreas de preservação 

permanente e tal desconhecimento tende a se resolver pelo senso comum, 

ou seja, sendo necessário, dentro da propriedade, nada obsta o uso dos 

recursos naturais. 

5) Os pesquisados têm a compreensão de que as águas da 

propriedade lhes pertencem, o que contraria a legislação, e tal 

compreensão reflete, principalmente, na forma como partilham a água 

com vizinhos ou zelam pela sua qualidade. 

6) Nenhum dos entrevistados acha correto que o governo cobre 

pelo uso das águas que estão na propriedade rural que exploram, o que 

denota uma concepção individualista e vetusta do instituto “propriedade”, 

em detrimento da função social que a legitima e lhe confere existência 

legal. 

 


