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AprESEntAção  
19º Congresso Brasileiro  

de Advocacia Pública – Em  
homenagem a José Nuzzi Neto

O Instituto Brasileiro de Advocacia Pública volta, depois de 
quatro anos, a lançar a Revista de Direito e Política – publicação que, 
de julho de 2003 a dezembro de 2011, teve um total de vinte e duas 
edições (volumes 0 a 21). 

Neste volume especial de relançamento, além de colaborações 
avulsas dos associados Ibraim Rocha e Inês Büschel, estão sendo di-
vulgados artigos dos palestrantes que participam do 19º Congresso 
Brasileiro de Advocacia Pública. 

O evento, que ocorre anualmente sem solução de continuida-
de desde 1997, desta feita é realizado na cidade de Curitiba/PR, sob 
a presidência do professor da PUC/PR Carlos Frederico Marés de 
Souza Filho, procurador do Estado do Paraná, que honra o quadro 
de associados do IBAP, integrando sua atual diretoria na condição de 
Coordenador Internacional. 

O homenageado nesta edição de 2015 do Congresso do IBAP 
é um de seus associados mais atuantes: José Nuzzi Neto. Procurador 
Autárquico no Estado de São Paulo, Nuzzi ingressou no quadro da 
Procuradoria Judicial do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

VOLTA AO SUMÁRIO
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(DAEE) no ano de 1976. Desde então tem se destacado na Advocacia 
Pública paulista e nacional, não apenas por sua competência e com-
batividade no exercício da advocacia pública, mas sobretudo por sua 
coerência ética na defesa do interesse público. 

Seus colegas de DAEE sempre destacam suas qualidades jurí-
dicas que, não poucas vezes, foram fundamentais para a implantação 
de políticas públicas, e entre outros exemplos contam do caráter fun-
damental de sua atuação na finalização do projeto de aprofundamen-
to da calha do rio Tietê, fundamental para a vida do rio e do estado 
que ele atravessa.

Nuzzi graduou-se em 1975 pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo e cursou pós-graduação (lato sensu), na 
FGV/SP (Direito da Economia e da Empresa). Com poucos anos de 
formado, lá estava Nuzzi de novo no Pátio da Faculdade do Largo 
de São Francisco. Em 1977, ali ouviu Goffredo Silva Telles Jr. ler a 
Carta aos Brasileiros e dela foi um dos primeiros signatários. Como 
os brasileiros, contra a ordem da doutrina de segurança nacional, ele 
também queria a ordem do Estado de Direito.

Dedicou-se ao ensino do Direito desde 1981, sempre encan-
tando seus alunos, com suas aulas e suas histórias. Foi professor da 
Universidade Metodista de São Paulo (de 1982 a 2014). 

Justo, ponderado, participativo, solícito, bondoso, alguém que 
ainda acredita muito no direito, na Advocacia Pública e na Justiça. No 
Magistério Superior, essas qualidades justificam a escolha dos estudan-
tes de seu nome para ser o paraninfo da turma de 2014 (Turma “Pro-
fessor José Nuzzi Neto”), do Curso de Administração em Comércio 
Exterior, para a qual ministrava o módulo de Direito Internacional. 

Ademais, Nuzzi, detentor de um notável conhecimento cultu-
ral e de um domínio escorreito da língua portuguesa, sempre foi uma 
pessoa extremamente dedicada à defesa dos direitos e prerrogativas 
institucionais dos advogados públicos. Sacrificando as poucas horas 
livres que tem entre a atividade profissional e o magistério superior, 
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Nuzzi há muitos anos participa ativamente de comissões da OAB/SP, 
em que foi conselheiro seccional, integrou o Tribunal de Ética, presi-
diu a Comissão Eleitoral e hoje é membro da Comissão de Controle 
de Gastos Públicos. Sempre à frente das lutas em defesa dos procu-
radores, participou da criação da Frente Parlamentar em defesa da 
Advocacia Pública e é ainda diretor do IBAP e do Sindiproesp.

Autor de inúmeros artigos, sempre é figura de destaque em 
congressos jurídicos. Recebeu vários prêmios em sua carreira. No 
IBAP, Nuzzi ocupou o cargo de Presidente no biênio de 2004/2005, 
tendo sido eleito em assembleia geral realizada em Foz de Iguaçu/PR, 
por ocasião do 8º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública. Atual-
mente ocupa o cargo de Coordenador Financeiro do IBAP. Dividiu 
com Guilherme J. Purvin de Figueiredo a coordenação editorial do 
livro “Temas de Direito Constitucional – Estudos em homenagem ao 
advogado público André Franco Montoro”. 

Talvez ainda falte dizer, acima de tudo, Nuzzi é um colega e 
um amigo solidário, afetuoso, exemplo de advogado e de procurador. 
Não haveria, numa simples apresentação da edição de relançamento 
da Revista de Direito e Política, como relacionar todas as razões que 
justificam a dívida do IBAP para com esse grande advogado público. 
Nesse sentido, é mais do que oportuna e merecida a homenagem que 
lhe é feita por ocasião do congresso de 2015.

Guilherme José Purvin de Figueiredo  
Belisário dos Santos Junior
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ConSidErAçõES A propóSito  
dA Ação dEClArAtóriA dE 

inConStituCionAlidAdE 5334/2015

José Nuzzi Neto1

1 As normas Questionadas

A inicial investe contra normas inscritas na Lei nº 8.906/94, 
abaixo transcritas:

“Art. 3º - O exercício da atividade de advocacia no território 
brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos 
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
§ 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime 
desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os 
integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da 
Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias 
e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e das respectivas entidades de administração 
indireta e fundacional.”

1 Procurador de Autarquia – DAEE/SP. Diretor do Instituto Brasileiro de Advoca-
cia Pública e do Sindiproesp.

VOLTA AO SUMÁRIO
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2 preceitos Constitucionais Alegadamente  
 ofendidos

Aponta a inicial inconstitucionalidade de duas ordens, formal                    
e material, porque as normas do EAOAB vinculam os integrantes da 
advocacia pública à OAB. Seguem os textos constitucionais indicados:

“Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, di-
retamente ou através de órgão vinculado, representa a União, 
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei 
complementar que dispuser sobre sua organização e funcio-
namento, as atividades de consultoria e assessoramento jurí-
dico do Poder Executivo.
§ 1º. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o  
Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente 
da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 2º. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição 
de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de 
provas e títulos.
§ 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a 
representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, observado o disposto em lei.”
“Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Fede-
ral, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá 
de concurso público de provas e títulos, com a participação 
da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, 
exercerão a representação judicial  e a consultoria jurídica das 
respectivas unidades federadas.
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é as-
segurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, me-
diante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, 
após relatório circunstanciado das corregedorias.”
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 
como expressão e instrumento do regime democrático, fun-
damentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direi-
tos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extraju-
dicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 
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gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 
5º desta Constituição Federal.”

3 pedido

Interpretação conforme a Constituição do caput do art. 3º do 
EAOAB, “para compreender alcance apenas de advogados privados”; 
declaração da inconstitucionalidade do § 1º do mesmo artigo. 

4 Argumento

O curso jurídico forma apenas bacharéis, que se dedicarão a 
várias atividades – dentre as quais a de advogado privado; e é a eles 
que se aplica a norma questionada.

Advogados públicos (integrantes da Advocacia-Geral da 
União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública 
e das procuradorias e consultorias jurídicas dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de entidades de administração indireta e 
fundacional) exercem atividade de advocacia, mas se sujeitam a re-
gime próprio e estatuto específico; não necessitam de inscrição na 
OAB nem a ela se submetem.

O autor da ADIn apóia-se em texto de Paulo Lôbo, que diz ser a 
inclusão dos advogados públicos uma inovação do EAOAB – norma 
infraconstitucional. Na sequência, diz que a localização da Defenso-
ria Pública na Constituição não determina inscrição dos defensores 
públicos na OAB nem os submete à Ordem, como se advogados pri-
vados fossem; pelo contrário, o art. 134 da Constituição é claro no 
propósito de estabelecer a Defensoria Pública como instituição sin-
gular e independente. O tratamento a ela dispensado busca livrá-la 
de ingerências externas indevidas. 

Da mesma forma, prossegue, o Ministério Público, evidente-
mente, não se subordina à OAB. Seus membros são, na verdade, im-
pedidos de se inscrever na Ordem.
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Nessa linha, uma vez que o advogado público não pode sele-
cionar processos nem escusar-se de atuar fora de hipóteses legais e 
não é, evidentemente, obrigado a exibir instrumento de mandato 
(pois suas atribuições e limites de atuação são definidos no estatuto 
próprio da carreira), ele é servidor público.

Cabe à OAB a representação, a defesa, a seleção (mediante exa-
me de suficiência) e a disciplina de todos os advogados privados do 
Brasil. Sua competência, contudo, não se estende aos advogados pú-
blicos, os quais são selecionados diretamente pelo Estado (mediante 
concurso de provas e títulos) e subordinados e disciplinados por es-
tatutos próprios dos órgãos aos quais vinculados.

É, portanto, inconstitucional o parágrafo primeiro do artigo 3º 
da Lei 8.906/1994, uma vez que a capacidade postulatória desses ad-
vogados públicos decorre da própria relação estatutária, consoante 
as leis complementares aplicáveis (que os impedem de exercer advo-
cacia privada).

Entendimento de que somente o advogado regularmente ins-
crito na OAB tem legitimidade para o exercício do ius postulandi, a 
partir de interpretação embaçada da expressão “o advogado é indis-
pensável à administração da justiça” – art. 133 da CR, está há muito 
superado pelo Supremo Tribunal Federal.

Qualquer pessoa capaz, por exemplo, pode acionar os Juizados 
Especiais e a Justiça Trabalhista e, mesmo incapaz, pode impetrar 
habeas corpus. Logo, capacidade postulatória não é exclusiva de ad-
vogados – leis podem facultar (e facultam) postulação em juízo por 
pessoas que não detêm habilitação de advogado (inscrição na OAB).

Em suma:

i) a OAB não é entidade componente da Administração Pú-
blica Federal. Não tem, portanto, poder correicional sobre 
Advogados da União, Procuradores Federais e da Fazenda 
Nacional, Defensores Públicos e advogados públicos em geral; 
ii) da mesma forma que a OAB possui legitimidade e compe-
tência (reconhecidas no julgamento do RE 603.583/RS) para 

603.583/RS
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aferir se bacharel em Direito está apto ao exercício da advoca-
cia privada, cabe, ao Estado, o controle de qualificação técnica  
dos bacharéis candidatos a advogados públicos, mediante 
concurso de provas e títulos. Advogado público só deve se 
vincular e submeter à OAB quando e se atuar como advoga-
do privado (quando então deixará, se não o houver feito, suas 
atribuições públicas);
iii) portanto, o artigo 3º, caput, da Lei 8.906/1994 deve ser in-
terpretado em conformidade com a Constituição da Repúbli-
ca para entender-se alusivo apenas a advogados privados.

5 pontos Fundamentais do Argumento

A atuação do advogado privado, profissional liberal, não se 
confunde com a do advogado público. Essencialmente, são distintos 
os interesses patrocinados e os requisitos exigidos para o exercício de 
cada uma dessas funções.

O advogado privado é o profissional do Direito que representa                          
e defende os interesses de pessoas, físicas ou jurídicas, de direito priva-
do, perante os órgãos do Poder Judiciário. Está vinculado à Ordem dos 
Advogados do Brasil e a ela se submete. Exerce múnus público, mas 
sua atividade é exercida em caráter privado. Distingue-se do advogado 
público, agente do Estado, sendo o caráter público de sua atividade 
inerente ao cargo que ocupa. O advogado público é servidor público, 
investido de cargo de provimento efetivo e remunerado pelo Estado.

A advocacia pública é desenvolvida por órgãos com competên-
cias específicas, estabelecidas em razão dos interesses envolvidos e gera 
funções de controle indispensáveis ao Estado Democrático de Direito.

O art. 134 da Constituição é claro quanto ao propósito de esta-
belecer a Defensoria Pública como instituição singular. O tratamento 
a ela dispensado livra-a de ingerência no que diz respeito ao exercício 
das funções que lhe são típicas.

A inclusão de advogados públicos no Estatuto da Ordem foi 
inovação da Lei 8.906/1994. Até então, os estatutos da advocacia 
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(Decreto 20.784/1931 e Lei 4.215/1963) voltavam-se exclusivamente 
para a advocacia entendida como profissão liberal, autônoma. Não 
se cogitava de que a advocacia pública – exercida por órgãos com 
competências e estatutos específicos –, fosse submetida ao estatuto 
de entidade sui generis, desvinculada da administração pública.

Cabe à OAB, por delegação do Estado, a representação, a de-
fesa, a seleção (mediante exame de suficiência) e a disciplina de to-
dos os advogados privados do Brasil. Sua competência, contudo, não 
deve ser estendida aos advogados públicos, os quais são selecionados 
diretamente pelo Estado (mediante concurso de provas e títulos) e 
subordinados e disciplinados por estatutos próprios dos órgãos aos 
quais vinculados.

As disposições da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) não se 
aplicam à Defensoria Pública e aos advogados públicos strictu sensu.  
A capacidade postulatória desses advogados públicos decorre de 
seus estatutos e das leis complementares de regência (LCs 80/1994 e 
73/93), que os impedem de exercer a advocacia privada.

Advogado público só deve se vincular/submeter à OAB quan-
do e se for atuar como advogado privado.

Advogados públicos (integrantes da Advocacia-Geral da 
União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública 
e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administra-
ção indireta e fundacional) exercem atividade de advocacia, mas se 
sujeitam a regime próprio (estatuto específico), não necessitando de 
inscrição na OAB nem a ela se submetem.

6 Conclusões da inicial

Sustenta-se na inicial que, mediante a aplicação da técni-
ca de interpretação conforme à Constituição, a norma questionada 
deve entender-se como alusiva apenas aos advogados privados. Isso 
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porque os advogados públicos (integrantes da Advocacia-Geral da 
União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública 
e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administra-
ção indireta e fundacional) exerceriam, sim, atividade de advocacia, 
mas sujeitos a regime próprio (estatuto específico), não necessitando 
de inscrição na OAB nem, tampouco, a ela se submetendo.

Essa interpretação não excluiria a obrigatória inscrição na 
OAB apenas dos advogados públicos que, em virtude de seus espe-
ciais regimes estatutários, pudessem acumular o exercício da advo-
cacia pública com o da advocacia privada – e para esta estaria sujeito 
à fiscalização da OAB.

Quanto ao § 1º do mesmo artigo, seria inconstitucional, ante as 
razões apresentadas.

7 da interpretação Conforme

Adverte Canotilho2 ser, a questão do método justo, “um dos 
problemas mais controvertidos e difíceis da moderna doutrina jus-
publicística”, e isto porque, acrescenta, “a interpretação das normas 
constitucionais é um conjunto de métodos” – quais sejam (i) o ju-
rídico (ou hermenêutico clássico), (ii) o tópico-problemático, iii) o 
hermenêutico-concretizador, (iv) o científico-espiritual (valorati-
vo, sociológico), (v) o normativo-estruturante, (vi) o comparativo.                                   
E acrescenta, imediata e sensatamente, que tais métodos foram “de-
senvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência com base em crité-
rios ou premissas (filosóficas, metodológicas, epistemológicas) dife-
rentes mas, em geral, reciprocamente complementares”.3

2 “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, Almedina, 7ª ed., 3ª reimpres-
são, p. 1210.
3 Idem, ibidem.
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Alude o mestre luso, depois, às dimensões jurídico-funcionais 
da interpretação, perspectiva existente “quando se tomam, como 
ponto de partida, as características funcionais específicas das compe-
tências de decisão dos vários órgãos constitucionais”.4

No desenvolvimento dessas idéias, formula regras básicas de 
concretização, é dizer, de aplicação das normas constitucionais. Põe, 
então, como pontos de partida a consideração da norma “como ele-
mento primário do processo interpretativo” e a mediação do con-
teúdo, ou seja, da captação do significado semântico do texto cons-
titucional; e conclui: “independentemente do sentido que se der ao 
elemento literal..., o processo concretizador da norma da constitui-
ção começa com a atribuição de um significado aos enunciados lin-
guísticos do texto constitucional”.5

Chega, então, aos princípios da interpretação constitucional 
– unidade, efeito integrador, máxima efetividade, conformidade 
funcional, harmonização e da força normativa – e ao princípio da 
interpretação das leis em conformidade com a constituição – este 
“fundamentalmente um princípio de controlo (tem como função as-
segurar a constitucionalidade da interpretação e ganha relevância au-
tônoma quando a utilização dos vários elementos interpretativos não 
permite a obtenção de um sentido inequívoco dentre os vários signifi-
cados da norma.”6 Essa função supletiva é acentuada nas conclusões 
do tópico; textualmente:

“Este princípio deve ser compreendido articulando todas as 
dimensões referidas, de modo que se torne claro: (i) a inter-
pretação conforme a constituição só é legítima quando exis-
te um espaço de decisão (= espaço de interpretação) aberto 
a várias propostas interpretativas, umas em conformidade 
com a constituição e que devem ser preferidas, e outras em 

4 Idem, p. 1214.
5 Idem, p. 1215.
6 Idem, p. 1226 (nossos os itálicos)
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desconformidade com ela; (ii) no caso de se chegar a um re-
sultado interpretativo de uma norma jurídica em inequívoca 
contradição com a lei constitucional, impõe-se a rejeição, por 
inconstitucionalidade, dessa norma, ..., proibindo-se a sua 
correcção pelos tribunais ....; (iii) a interpretação das leis em 
conformidade com a constituição deve afastar-se quando, 
em lugar do resultado querido pelo legislador, se obtém 
uma regulação nova e distinta, em contradição com o sen-
tido literal ou sentido objetivo claramente recognoscível da 
lei ou em manifesta dessintonia com os objetivos pretendi-
dos pelo legislador.”7

8 os textos impugnados e sua interpretação

Em obra seminal, denominada “Advocacia Pública – Mito                           
e Realidade” (Memória Jurídica Editora, SP, 2005), Ricardo Antônio 
Lucas Camargo8 alinha-se com as ponderações de Canotilho e de ou-
tros e não menos notáveis juristas:

“A porta de entrada para qualquer solução de problemas ju-
rídicos é a interpretação gramatical, embora, evidentemente, 
não seja ela o ponto de chegada”.9

Empreende, então, minudente análise, a começar pela expres-
são “advocacia pública”, composta por termos polissêmicos.

O primeiro deles, advocacia, “pode significar tanto a classe 
dos advogados (aspecto corporativo) ou a própria atividade em si 
mesma (aspecto institucional)”.10 No primeiro aspecto, cogita-se “de 
interesses pertinentes à própria classe, particularizados em relação a 
ela mesma, que não se mostram comuns a nenhuma outra classe e, 

7 Idem, p. 1227 (nossos os negritos)
8 Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Doutor em Direito pela  UFMG,  
Professor Titular da UFRGS.
9 p. 20.
10 Obra citada, p. 22.
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mais do que isto, cujo atendimento se exaurirá exclusivamente nos 
integrantes da própria classe”; no segundo, cuida-se das característi-
cas da atividade da advocacia, “ou seja, em que consiste o mister da 
advocacia, a sua função social, as prerrogativas necessárias ao cum-
primento de tal função”.11

O segundo, o qualificativo pública, não pode assimilar-se me-
ramente a estatal. Decerto que essa dimensão existe, e tem relevân-
cia, na medida em que a fruição de direitos e a exigência de deveres 
dependam da ação positiva do Estado. Mas a crescente parceria do 
Estado com entidades privadas e a inserção do Estado na seara eco-
nômica, na figura de sociedades de economia mista e empresas pú-
blicas, trazem “o dado de que o próprio conceito de questões públicas 
passa a transcender a esfera propriamente estatal ou administrativa”.12

Dados esses elementos, há de se indagar: a advocacia pública é 
espécie do gênero advocacia?

A resposta parece óbvia. Mas, qual a distinção entre gênero                                  
e espécie?

Guilherme José Purvin de Figueiredo e Roberto Augusto Cas-
tellanos Pffeifer já afloravam essa questão, ao sustentar que o dis-
crímen não se poderia conter na mera identificação do utente dos 
serviços do advogado.13 E isto porque, se assim o fora, os advoga-
dos públicos seriam “em tudo iguais aos particulares, inclusive com 
a liberdade de aceitar ou recusar as causas e, como servidores, sua 
posição na burocracia estatal se colocaria no mesmo patamar que a 
de outros segmentos”; advogados públicos seriam também “os inte-
grantes de escritórios que prestam serviços jurídicos a Municípios 
que não tenham quadros próprios de procuradores”.14

11 Obra citada, pp. 21 e 46/47.
12 Obra citada, p. 72.
13 “Ação civil pública e tutela do patrimônio público e da moralidade administra-
tiva pelos órgãos da Advocacia Pública”, em Anais do 1º Congresso Brasileiro de 
Advocacia Pública (São Paulo: IBAP/Max Limonad, 1998), p. 216. 
14 Ricardo Antônio Lucas Camargo, obra citada, p. 73. Na passagem, o autor se 
apóia em Ruy de Azevedo Sodré, Leonardo Greco e Uadi Lammego Boulos.
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A nota distintiva também não se radica no caráter indisponí-
vel dos interesses defendidos. Porque lhe incumbe a cura do interes-
se público – “aquele que não se individualiza na pessoa de ninguém, 
nem mesmo daquele que tenha sido investido pelo rito constitucional 
na posição de mando, seja ele governante, legislador ou julgador”15 –,  
decerto essa é uma das balizas do advogado público. Mas não o é com 
exclusividade, pois também há interesses indisponíveis no campo pri-
vado – no Direito de Família, por exemplo –, como os há na área penal.

Ricardo Camargo, tanta vez aqui referido, não se furta à emis-
são de seu entendimento:

“Creio que a resposta mais adequada para a qualificação da 
advocacia pública em face da advocacia privada está no título 
a que elas são exercidas.
Com efeito, esta é exercida em razão de uma relação contra-
tual, de mandato, que pode, inclusive, ser extinta unilateral-
mente pelo advogado.
...
A advocacia pública, ao contrário, é exercida em razão de 
atribuição de uma competência específica, que não é dada ao 
advogado renunciar – recorde-se que deixar de exercer com-
petência para atender a sentimento pessoal constitui núcleo 
do tipo ‘prevaricação’, porque lhe foi cometida por lei.”16

9 Ampliação da Análise

Até aqui, pois, o que se verifica é coesão, e não cisão, advoca-
cia pública como espécie de gênero e, por isso, partícipe da mesma 
essência.

15 Ricardo Antônio Lucas Camargo, obra citada, p. 80. Em nota de rodapé, faz-se 
remissão à doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, Lúcia Valle Figueiredo, 
Ronaldo Cunha, Tércio Sampaio Ferraz Jr., Florivaldo Dutra Araújo e Cristiano 
Lourenço Rodrigues.
16 Obra citada, pp. 84/85.
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Amplie-se o espectro analítico, mediante, primeiro, a cogitação 
de normas constitucionais relativas ao Ministério Público:

“Art. 128. O Ministério Público abrange:
........
§ 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja inicia-
tiva é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabe-
lecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Mi-
nistério Público, observadas, relativamente a seus membros:
...
II – as seguintes vedações:
...
b) – exercer a advocacia;
... .”

Atente-se, na sequência, ao que a Constituição Federal estabe-
lece relativamente à Defensoria Pública:

“Art. 134 – A Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 
como expressão e instrumento do regime democrático, fun-
damentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direi-
tos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extraju-
dicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 
gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 
5º desta Constituição Federal
§ 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da 
União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá 
normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de 
carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso públi-
co de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia 
da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das 
atribuições institucionais.”

Destaque-se, porque de relevo para o encaminhamento da ex-
posição: ao Ministério Público a Constituição veda o exercício da 
advocacia, absolutamente; à Defensoria Pública veda o exercício da 
advocacia apenas fora das atribuições institucionais.
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Voltemos à normação constitucional da Advocacia Pública.

Nos termos do art. 131, a Advocacia-Geral da União represen-
ta a União, judicial e extrajudicialmente, e cabem-lhe as ativi-
dades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Exe-
cutivo. Não só isso: na execução da dívida ativa de natureza 
tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional.
Quando se refere aos Procuradores dos Estados-membros 
e do Distrito Federal, o art. 132 preceitua que eles exercerão                             
a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas 
unidades federadas.

Ou seja: o Ministério Público é expressamente, formalmen-
te excluído, exclusão que não se verifica relativamente à Advocacia 
Pública. Ao revés, a inclusão lógica se verifica no passo em que à 
AGU e aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal atribui-
se a representação judicial e extrajudicial das entidades federativas; 
é dizer, integrantes da AGU e das Procuradorias, assim as estaduais 
como a distrital, são advogados desses entes.

Incidentalmente, porque a questão aqui é paralela, não diz com 
a questão de fundo, cabe frisar que, pela mesma razão, descabe ex-
cluir os Defensores Públicos da condição de advogados, uma vez que 
a advocacia somente lhes é defesa fora das atribuições institucionais; 
é dizer, essas atribuições caracterizam-se como advocacia.

Como reforço de argumentação, traz-se o exemplo dos Pro-
curadores Municipais. A Constituição deslembrou-se deles – omis-
são, aliás, em vias de ser sanada. O que se vê, então, é gama varia-
da de situações: ora advogados comissionados, ora contratados, ora 
Procuradorias organizadas em carreira. Indiscutivelmente, porém, 
qualquer que seja o modelo adotado, quem exerça a representação 
judicial e extrajudicial dos Municípios será advogado, circunstancial-
mente público ou essencialmente público, mas sempre advogado e, 
pois, dotado das prerrogativas e adstrito aos deveres dos advogados. 
Não há preceito que o exclua e, ao revés, é de advogado a natureza 
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da atividade que desenvolve; mas, se aceita a exegese desenvolvida na 
inicial, quando prestador de serviços ao Município seria, simultanea-
mente, advogado e não-advogado, sujeito e não sujeito à inscrição na 
OAB e ao seu Estatuto.

10 Considerações Finais

Não pode haver dúvida de que, em princípio, distinguem-se 
os interesses patrocinados pelos advogados privados e pelos advo-
gados públicos. Mas essa distinção não autoriza o asserto de que se 
distinguem “os requisitos exigidos para o exercício de cada uma des-
sas funções”. Para ambas é exigida a condição de advogado – que 
somente a inscrição na OAB assegura; e para o advogado público 
exige-se também a aprovação em concurso público. A admissão ao 
serviço da Administração acarretará como consequência a sujeição 
aos ditames funcionais, mas não lhe retirará a condição de advogado, 
assim como a admissão ao serviço público não retira a sujeição de 
engenheiros e médicos aos respectivos conselhos profissionais, assim 
como a condição de assalariado, sujeito a contrato de trabalho, não 
suprime o empregado do rol dos advogados. O papel da OAB não se 
restringe ao de conselho profissional, mas não exclui essa atividade, 
a par com outras. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto17 deixa claro que há agrega-
ção, e não clivagem:

“Por derradeiro, enquanto servidor público, o Advogado ou 
Procurador do Estado se investe, em virtude do ato de nomea-
ção, uma vez selecionado em concurso público de provas e de 
títulos, no cargo desse título, criado por lei da pessoa jurídica 

17 “A Advocacia de Estado revisitada: essencialidade ao Estado Democrático de 
Direito”, em “Advocacia de Estado – Questões institucionais para a construção 
de um Estado de Justiça”, obra coordenada por Jefferson Carús Guedes e Luciane  
Moessa de Souza, Ed. Fórum, BH, 2009, p. 47. Nossos os negritos.



25Volume 22 – Ano XII

de direito público a que se vincula (a lei federal, a estadual, ou 
mutatis mutandis, a distrital-federal).

“Nessas condições, o Advogado ou Procurador do Estado se 
subordina ao estatuto do servidor público civil no que lhe for 
aplicável.
Acrescem-se, assim, aos deveres de advogado e, mais, aos já 
referidos, de advogado do Estado, os deveres funcionais hie-
rárquicos e disciplinares próprios do servidor público, mas 
sempre com a ressalva: desde que compatíveis, tanto com re-
lação aos já referidos deveres gerais de advogado, como com 
relação aos deveres específicos de advogado do Estado.”

Servidor, sim, traço que o dignifica e lhe aumenta a responsa-
bilidade; e também advogado, com toda as prerrogativas e os deveres 
inerentes ao seu mister. Assim como a OAB não pode ter ingerência 
nos rumos da Administração, naquilo que a esta seja peculiar, não é 
admissível a Administração suprimir a cura da Advocacia pela OAB.

Quando Netto Lôbo, insigne comentador do EAOAB, assenta 
que o trato da Advocacia Pública nesse diploma constitui inovação, 
não o faz com o sentido de que se inovou a ordem jurídica, e sim no 
de que nesse diploma há normação específica, inexistente nos ante-
riores. Na verdade, em 1931 e em 1963, anos da edição do Decreto  
nº 20.784 e da Lei nº 4.215, não se erigira a Advocacia Pública ao status 
constitucional de que hoje desfruta; não brotara, então, a consciência 
de que o Estatuto devesse dedicar-lhe atenção direta. Também se teve 
por adequado voltar as vistas aos advogados assalariados, segmento 
crescente no universo da Advocacia; e estes, aliás, embora sujeitos a 
normas específicas, decorrentes de seus contratos de trabalho, nem 
por isso deixam de ser advogados, nem da inscrição na OAB, com os 
encargos e as prerrogativas consequentes.

Não se mostra acertada, outrossim, a afirmação de que até 
então somente se atentava para a advocacia privada. O artigo 85 da 
Lei nº 4.215/63 estipulava, em seu inciso V, impedimento para pro-
curadores e subprocuradores do Distrito Federal, dos Estados, dos 
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Territórios e dos Municípios, para o exercício da advocacia “contra 
as pessoas de direito público em geral e nos processos judiciais ou 
extrajudiciais, que tenham relação, direta ou indireta, com as funções 
do seu cargo ou do órgão a que servem”. Em outras palavras: eram 
tidos como advogados, com alguma restrição profissional.

11 Conclusões

Já é tempo de rematar. Resumidamente:
a) Antes de passar à interpretação conforme, é prudente que se 

analise o texto sob as perspectivas gramatical e lógico-siste-
mática. Ambas, como se colhe ao longo destas considerações, 
apontam para a coexistência, na figura do Advogado Público, 
da sujeição concomitante ao regime da advocacia e ao do ente 
público a que se integrem. Cada qual desses âmbitos têm es-
pectros de abrangência próprios, inconfundíveis e não exclu-
dentes entre si.

b) O artigo 3º da Lei nº 8.906/94 não inova na ordem jurídica. 
Antes, dada a nova ambiência constitucional, clara, esta sim, 
na inovação de considerar a Justiça como um sistema – Po-
der Judiciário e Funções Essenciais à Justiça –, compreende 
em seu alcance toda a advocacia, sem qualquer distinção, 
quer a exercida a título privado quer a título público, a prati-
cada de modo liberal e a que se dê sob vínculo empregatício.

c) O § 1º desse artigo é coerente com a abrangência do caput, de 
modo que não padece de qualquer nulidade.

 
 São Paulo, 28 de setembro de 2015
 

José Nuzzi Neto
 OAB/SP nº 41.452
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AdvoCACiA públiCA E  
polítiCA públiCA lEgiSlAtivA1

Derly Barreto e Silva Filho2

introdução

Dados estatísticos do Supremo Tribunal Federal (STF) reve-
lam que, das ações diretas de inconstitucionalidade efetivamente 
conhecidas desde 1988, mais de 60% delas foram julgadas total ou  

1 O presente texto corresponde, com acréscimos e atualizações, à tese intitulada 
“A Advocacia Pública e o aperfeiçoamento normativo do Estado Democrático de 
Direito”, apresentada e aprovada no XL Congresso Nacional dos Procuradores dos 
Estados e do Distrito Federal, realizado em 2014, em João Pessoa, Estado da Paraíba.
2 Procurador do Estado de São Paulo, Presidente do Sindicato dos Procuradores 
do Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do Estdo 
de São Paulo – SINDIPROESP (biênio 2015-2016), Conselheiro Eleito da Procura-
doria Geral do Estado de São Paulo (biênio 2013-2014), Diretor do Instituto Brasi-
leiro de Advocacia Pública – IBAP, Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professor do Curso de Especializa-
ção em Direito Constitucional da PUC-SP, Professor do Curso de Especialização 
em Direito Público da ESA-OAB/SP, Membro da Comissão de Direito Constitu-
cional da OAB-SP e autor do livro intitulado “Controle dos atos parlamentares 
pelo Poder Judiciário” (Malheiros Editores, 2003).

VOLTA AO SUMÁRIO
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parcialmente procedentes 3. Ainda que não abranja todos os atos nor-
mativos editados pela União e pelos Estados, o número impressiona 
e preocupa, ao apontar para a baixa qualidade técnica (material e 
formal) dos textos normativos brasileiros.

No contexto europeu, de acordo com o Relatório Mandelkern, 
elaborado pelo Grupo de Alto Nível para a Melhoria da Qualidade Le-
gislativa constituído pela Comissão Europeia, estima-se que a carga 
legislativa represente entre 2% e 5% do PIB – Produto Interno Bruto.  
Outrossim, aqui como alhures, sabe-se que um ato normativo de qua-
lidade evita que os cidadãos, as administrações públicas e as empresas 
fiquem submetidos a encargos inúteis, que representam tempo e di-
nheiro, e confere maior segurança jurídica às relações sociais.4

No Brasil, ainda é bastante incipiente a preocupação com a qua-
lidade das leis e dos atos normativos no âmbito do Poder Executivo.

A propósito, José Joaquim Gomes Canotilho, em tom crítico, 
aponta para a “profunda insatisfação sentida perante a unilateralida-
de dogmática da metodologia tradicional que se compreende ou au-
tocompreende exclusivamente como ciência da aplicação do direito 
(...) e não também como ciência da normação jurídica”5. E continua:

“As consequências metodológicas e práticas desta perspectiva 
têm sido postas em relevo nos últimos tempos. Por um lado, 
obrigam a dogmática e a metódica jurídicas a se concentrar-se 
na «fase pós-natal do Direito» (...) e a excluir dos interesses 
científicos dos juristas a «fase pré-natal», ou seja, os momen-
tos genéticos das normas.
Daqui resulta a curiosa situação, vinda já do século XIX, de 
cada vez mais os juristas e politólogos lidarem com proble-
mas de legislação sem que, no mínimo, lhes seja fornecida  

3 Fonte: Portal de Informações Gerenciais do Supremo Tribunal Federal.  Disponí-
vel em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina
=adi. Acesso em 1º de outubro de 2015.
4 Legislação: Cadernos de Ciência de Legislação, nº 29, p. 13 e 14.
5 Relatório sobre programa, conteúdos e métodos de um curso de teoria da legis-
lação, p. 407 e 408.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adi
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adi
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qualquer preparação técnica e crítica quanto ao objeto central 
do seu trabalho quotidiano”.6

Mais adiante, arremata sua crítica: “No plano da formação dos 
juristas, a ciência do direito compreendida como «ciência de apli-
cação» conduziu aos resultados postos incisivamente em relevo por 
Pestalozza: ‘As Universidades têm produzido até aqui aplicadores do 
direito (...), mas não «fazedores» do direito (...)’”7.

Trata-se, pois, de terreno tremendamente fértil e auspicioso 
para atuação institucional da Advocacia Pública do século XXI, que 
pode e deve conduzir a uma mudança de paradigma na função de-
sempenhada pelos Advogados Públicos: de intérpretes a partícipes da 
elaboração de leis e atos normativos melhor ajustados aos estalões de 
juridicidade.

A presente investigação objetiva demonstrar que a efetiva par-
ticipação da Advocacia Pública no processo de formação das normas 
jurídicas sob o prisma técnico pode constituir notável fator de aper-
feiçoamento das normas jurídicas na ambiência do Estado Democrá-
tico de Direito brasileiro.

1 A função legislativa do poder Executivo no Estado  
 Social: a lei como instrumento de governo

É cediço que, no Estado Liberal, as funções exercidas pelo Po-
der Público limitavam-se a de guarda-noturno, a de garante da pro-
priedade e da liberdade individuais, tal como professadas pela burgue-
sia. A atividade administrativa estava contida em limites estreitos e o 
Estado devia respeitar os direitos individuais, que se consideravam, a 

6 Relatório sobre programa, conteúdos e métodos de um curso de teoria da legis-
lação, p. 408.
7 Relatório sobre programa, conteúdos e métodos de um curso de teoria da legis-
lação, p. 409.
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princípio, independentes da administração estatal e cujas relações 
com ela eram relativamente escassas8.

O quadro altera-se com a crescente intervenção do Estado nos 
mais variados âmbitos da vida social, que faz com que as suas fun-
ções se ampliem e se intensifiquem e se altere a posição dos cidadãos 
em face da sua atividade. Esclarece Angel Latorre9: “A administra-
ção realiza hoje uma actividade configuradora da ordem social. Não 
é só protectora duma ordem estabelecida, mas cumpre uma tarefa de 
prestação de serviços ao cidadão, o qual se encontra cada vez mais 
numa relação de dependência para com ela.  A administração invade 
progressivamente os mais variados aspectos da vida, e poucos são os 
campos de relações jurídicas em que hoje não surja, e com carácter 
decisivo, uma dimensão administrativa”.

No Estado Social, o Poder Público estende o seu campo de 
atuação para alterar a realidade social e resolver os problemas de-
correntes do abuso das liberdades individuais no plano das relações 
econômicas, causa das profundas desigualdades sociais. À medida 
que a sociedade exige respostas prontas e rápidas para questões par-
ticularizadas e custosas, as competências dos Poderes do Estado rea-
linham-se paulatinamente.

Além dos direitos individuais clássicos, o Poder Público passa 
a promover a tutela de bens e direitos de relevo social, como saúde, 
moradia, educação, trabalho, previdência, transporte, interferindo 
no domínio privado, instituindo limitações à liberdade e proprieda-
de individuais, avocando e orientando atividades antes deixadas ao 
inteiro talante da livre iniciativa.

Deparando-se com todas essas incumbências, o Estado trans-
forma-se em um agente de prestações positivas em favor do indivíduo 
e da coletividade, obrigado a decisões prontas e tecnicamente com-
plexas. Naturalmente, o pêndulo dessa nova ordem político-jurídica 

8 Neste sentido, Angel Latorre, Introdução ao direito, p. 223 e 224
9 Angel Latorre, Introdução ao direito, p. 223 e 224
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inclina-se para o Poder Executivo.  O Estado, outrora legislativo, con-
verte-se em um Estado administrativo, que presta serviços, executa 
obras públicas, fiscaliza operações bancárias, emite e resgata títulos 
da dívida pública, cria instituições de fomento, realiza investimentos 
e financiamentos, explora e monopoliza atividades econômicas, con-
trata serviços, nacionaliza indústrias, cria empresas, regula o exer-
cício de profissões, reprime o abuso do poder econômico, combate 
endemias, executa ações de vigilância sanitária.

É bem verdade que as profusas intervenções do Estado-admi-
nistrador não prescindem de um substrato normativo. Entretanto, 
observa Fernanda Dias Menezes de Almeida10, as leis nem sempre 
se revelam os instrumentos adequados para dar conta das necessida-
des legislativas do Estado-providência.  Os Parlamentos, por sua vez, 
nem sempre conseguem, a tempo e hora, gerar as leis que os gover-
nos reclamam, que os grupos de pressão solicitam, pois as normas 
que tradicionalmente pautam o seu trabalho dão ensejo a delongas e 
oportunidade a manobras e retardamentos11.

Ao lado das normas jurídicas gerais e abstratas, de intenção 
duradoura, ganham importância, no Estado Social, regulações que se 
destinam à modificação, muitas vezes urgente, de situações concre-
tas12. Trata-se de medidas que decorrem das exigências da sociedade 
pluralista e tecnológica que o Parlamento representa.

Essas circunstâncias, a par de outras13, levaram ao rompi-
mento do monopólio da atividade legiferante pelo Legislativo, com 

10 Imunidades parlamentares, p. 44.
11 Neste sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Do processo legislativo, p. 14.
12 Reinhold Zippelius, Teoria geral do Estadop. 396.
13 Segundo Themistocles Brandão Cavalcanti, o desempenho da atividade par-
lamentar é também afetado pela falta de conhecimentos técnicos por parte dos 
parlamentares. Afirma o autor: “A experiência moderna, com o acréscimo da in-
tervenção do Estado em todos os setores, pela exigência de uma multiplicação do 
poder normativo torna o Poder Legislativo de todo ineficaz para realizar toda a sua 
tarefa, principalmente quando se trata de matéria técnica que escapa aos conheci-
mentos da média dos elementos que o integram” (Teoria do Estado, p. 301).
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o correlato deslocamento do centro de gravitação político-jurídica 
para o Executivo.  Governar, professa Boris Mirkine-Guetzévitch 14, 
“não é somente «executar» ou aplicar as leis; governar é dar impulso à 
vida pública, tomar as iniciativas, preparar as leis”.  O Parlamento não 
perde o seu poder de legislar; compartilha-o com o Executivo, tecni-
camente mais apto a expedir as regulações com a prontidão esperada.

A coparticipação do Legislativo e Executivo na função política 
opera-se em consideração às características estruturais, processuais e 
de legitimação destes órgãos. Bem explica Nuno Piçarra, in verbis: “a 
imediata legitimidade democrática do parlamento complementa-se 
com a «dianteira» de informação e de «margem de manobra» sobre 
a administração pública por parte do governo, e a adequada prosse-
cução da função política no Estado de Direito democrático tanto re-
quer um órgão cuja estrutura, legitimação e procedimento permitam 
o confronto entre as decisões políticas tomadas no seu exercício e as 
alternativas mais representativas a estas, como o parlamento, como 
requer um órgão cuja estrutura, legitimação e procedimento possibi-
litem decisões e actuações rápidas, para poderem ser eficazes, como 
o governo”15.

Com a intervenção do Estado na economia, a lei tende cada vez 
mais a se transformar em um instrumento de governo, circunstân-
cia que resultará na perda de seus clássicos atributos de norma e na 
sua transmudação em medida de ação.  O conceito de lei – comando 
normativo estatal emanado do Poder Legislativo e dotado dos pre-
dicados de generalidade, a abstração e a permanência – não mais se 
amolda à sociedade complexa contemporânea, que exige do Estado 
medidas concretas, tópicas, de duração limitada.  Veem-se, hoje, lado 

14 Evolução constitucional europeia. Trad. de Marina de Godoy Bezerra. Rio de 
Janeiro: José Konfino, 1957, p. 33. Para René Capitant, citado por Boris Mirkine-
Guetzévitch, “governar não é mais agir no quadro das leis existentes, governar é 
dirigir essa própria legislação, governar, em uma palavra, é legislar...” (idem, ibidem). 
15 A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional: contributo para 
o estudo das suas origens e evolução, p. 252.
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a lado, as leis-garantia e as leis-instrumento.  Na síntese de Cristina 
Queiroz, “é hoje usual afirmar-se que se governa não só segundo as 
leis, e no limite das leis, mas ainda através das leis”16.

A iniciativa das leis, a delegação legislativa e os poderes de veto 
e de edição de atos com força de lei outorgados ao Executivo são 
exemplos de institutos que efetivaram esse consórcio funcional.

Apesar da incontestável revitalização do Parlamento brasileiro 
– que foi contemplado, em número consideravelmente maior, com 
competências que interferem nas atividades estatais tipicamente ad-
ministrativas do Estado17 –, permaneceram incólumes, na Constitui-

16 O Parlamento como factor de decisão política, p. 72.
17 Atualmente, o Poder Legislativo inter-relaciona-se com o Poder Executivo, e as-
sim o controla, quando, por exemplo: 1) susta os atos normativos do Poder Execu-
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa 
(art. 49, V); 2) fixa os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República 
e dos Ministros de Estado (art. 49, VIII); 3) julga, anualmente, as contas prestadas 
pelo Presidente da República e aprecia os relatórios sobre a execução dos planos de 
governo (art. 49, IX); examina e emite pareceres sobre os projetos de lei relativos 
ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos 
adicionais, e também sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da 
República (art. 166, § 1º, I); examina e emite parecer sobre os planos e programas 
nacionais, regionais e setoriais e exerce o acompanhamento e a fiscalização orça-
mentária (art. 166, § 1º, II); 4) fiscaliza e controla, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 
(art. 49, X); 5) convoca Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos dire-
tamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado (art. 50, caput); 6) proce-
de à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa  
(art. 51, II); 7) aprova previamente, por voto secreto, após arguição pública, a es-
colha de magistrados, Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo 
Presidente da República, Governador de Território, Presidente e Diretores do Ban-
co Central, Procurador-Geral da República e titulares de outros cargos que a lei 
determinar (art. 52, III, a a f); 8) aprova previamente, por voto secreto, após ar-
guição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter 
permanente (art. 52, IV); 9) convoca, por intermédio de suas comissões, Ministros 
de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições 
e solicita depoimento de qualquer autoridade (art. 58, § 2º, III e V); 10) recebe, 
por meio de suas comissões, petições, reclamações, representações ou queixas de  
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ção de 1988, muitas das competências legislativas atípicas que o regi-
me autoritário anterior havia atribuído ao Poder Executivo.

Na ordem constitucional vigente, o Executivo inter-relaciona-
-se com o Legislativo e interfere em suas atividades típicas quando, 
por exemplo, o Presidente da República: 1) convoca extraordinaria-
mente o Congresso Nacional (art. 57, § 6º, II); 2) propõe emenda à 
Constituição (art. 60, II); 3) elabora leis delegadas (art. 68); 4) ini-
cia o processo legislativo (art. 84, III), muitas vezes privativamente  
(art. 61, § 1º 18); 5) solicita urgência para apreciação de projetos de 
sua iniciativa (art. 64, § 1º); 6) sanciona, promulga e faz publicar as 
leis, bem como expede decretos e regulamentos para sua fiel execu-
ção (art. 84, IV); 7) veta projetos de lei, total ou parcialmente (art. 84, 

qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridade ou entidades públicas (art. 
58, § 2º, IV); 11) as comissões parlamentares apreciam programas de obras, planos 
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emite parecer (art. 
58, § 2º, VI); 12) cria comissões parlamentares de inquérito, com poderes de inves-
tigação próprios das autoridades judiciais, para a apuração de fato determinado e 
por prazo certo (art. 58, § 3º); e 13) exerce, mediante controle externo, a fiscaliza-
ção contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (art. 70, caput).
18 O art. 61, § 1º, prescreve que são de iniciativa privativa do Presidente da Re-
pública as leis que: I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  
II – disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos, na ad-
ministração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b) organização 
administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios; c) servidores públicos da União e Ter-
ritórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como 
normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; e) criação e extinção de Minis-
térios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI (que 
prescreve que cabe privativamente ao Presidente da República dispor, mediante 
decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando 
não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) 
extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos); e f) militares das Forças 
Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, re-
muneração, reforma e transferência para a reserva.
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V); 8) dispõe, mediante decreto, sobre organização e funcionamento 
da administração federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos, e extinção de funções 
ou cargos públicos, quando vagos (art. 84, VI, a e b); e 9) edita me-
didas provisórias com força de lei (art. 84, XXVI). Além dessas pre-
visões, o Poder Executivo inter-relaciona-se com o Poder Legislativo 
por meio do comparecimento dos Ministros de Estado ao Senado 
Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, 
por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, 
para expor assunto de relevância de seu Ministério (art. 50, § 1º).

Esse arranjo orgânico-funcional, como se verá, repercute in-
tensamente nas atribuições que o Estado Democrático de Direito 
brasileiro reserva à Advocacia Pública, principalmente no tocante à 
consultoria jurídica e ao assessoramento técnico-legislativo do Poder 
Executivo «legislador».

2 A Consultoria e o Assessoramento técnico- 
 legislativo a Cargo da Advocacia pública

Cabe à Advocacia Pública, por meio de suas consultorias e as-
sessorias, orientar, dar suporte e coadjuvar o Poder Executivo no de-
sempenho eficaz das várias competências legislativas atípicas que lhe 
foram constitucionalmente conferidas (cf. arts. 131 e 132 da Consti-
tuição Federal).

Trata-se de atribuição que extrapola os tradicionais limites in-
ternos da Administração Pública em sentido estrito, para se projetar 
para além das “pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exer-
cem a função administrativa” e da “atividade administrativa exercida 
por aqueles entes” 19, alcançando, reflexamente, toda a sociedade.

19 São esses dois elementos que compõem, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o 
conceito de Administração Pública em sentido estrito (Direito Administrativo, p. 88).
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Em que pese essa relevante atribuição constitucional, a atuação 
da Advocacia Pública, no campo da produção jurídica, ainda não re-
velou todas as suas potencialidades.

À guisa de exemplo, hoje, no Estado de São Paulo, os antepro-
jetos de lei e as minutas de decreto em matéria tributária são analisa-
dos pela Procuradoria de Assuntos Tributários, órgão integrante da 
Procuradoria Geral do Estado20, somente quando solicitado pelo Se-
cretário da Fazenda ou determinado pelo Procurador Geral.  Ou seja, 
é a conveniência política e não o rigor jurídico que propende a falar 
mais alto nessa seara, circunstância preocupante, porquanto, como 
referido em outro espaço21, sabe-se que as políticas públicas tributá-
rias são normalmente concebidas em círculo fechado de especialistas 
e autoridades, sem publicidade, obedecendo fundamentalmente a di-
retrizes estabelecidas pelo próprio Governo e carecendo de controles 
jurídicos prévios de adequação constitucional e legal. Possuem, na 
dicção de Sérgio de Azevedo e Marcus André Melo, certa invisibi-
lidade: “As questões tributárias são produzidas em uma arena de-
cisória caracterizada por especificidades importantes. Em primeiro 
lugar, malgrado sua importância mais ampla na economia e na so-
ciedade, as políticas na área tributária, em contraste com as decisões 
relativas ao gasto público, possuem uma certa invisibilidade (...) para 
os atores sociais. B. Guy Peters, um dos poucos cientistas políticos a 
estudar sistematicamente a questão, apontou com perspicácia que o 
mesmo volume de benefícios que teriam grande visibilidade numa 
autorização de gasto poderia muito facilmente passar despercebido 
na legislação tributária (...). A relativa «invisibilidade», e incerteza 
quanto aos impactos, da renúncia fiscal e dos impostos indiretos (...) 
constituem um incentivo para que os atores políticos e elites buro-
cráticas escolham esses mecanismos em lugar de instrumentos que 

20 Cf. art. 43, II, da Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015.
21 Derly Barreto e Silva Filho, A Advocacia Pública e o controle de juridicidade das 
políticas públicas, in Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, p. 91 e 92.
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produzem maior conflito”22. Ainda na síntese dos autores, “trata-se 
de uma arena onde predominam decisões de grande complexidade, 
cujas tecnicalidades só são acessíveis a especialistas” 23.

Se, por meio de políticas públicas, são concebidas pré-dispo-
sições que, no decurso de sua progressiva realização, poderão vir a 
prejudicar as pessoas, essas pré-disposições podem tornar-se tanto 
mais irreversíveis quanto mais progride a sua execução, de modo que 
é fundamental assegurar que, desde a sua concepção, elas se amoldem 
à ordem jurídica e não apenas às diretrizes governamentais e sua pre-
sumida «bondade».

As políticas públicas tributárias envolvem, entre outros aspec-
tos, vultosos benefícios, incentivos e renúncias fiscais, que somente 
se justificam se, observados os parâmetros e atendidos os requisitos 
previstos na Constituição e nas leis, atender ao interesse público e 
houver um comprovado proveito social.  Deve existir, pois, um rígi-
do controle jurídico dessas políticas, a fim de que não haja desvirtua-
mentos nem favorecimentos indevidos.

É certo que a Advocacia Pública deve colaborar com a função 
de governo.  Também é assente que os Advogados Públicos não de-
têm nem exercitam juízos de conveniência e oportunidade, que são, 
por mandato constitucional expresso, da alçada exclusiva dos gover-
nantes.  Assim, cabe aos consultores jurídicos e assessores técnico-le-
gislativos tão somente viabilizar, na medida do juridicamente possível, 
as políticas públicas, apontando alternativas, quando cabíveis.

Para o bom desempenho dessa tarefa, é de extrema importân-
cia a estreita interlocução dos órgãos de Advocacia Pública com as 

22 A Política da Reforma Tributária: Federalismo e Mudança Constitucional, in 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 12, n. 35, out. 1997. Disponível 
em http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v12n35/35melo.pdf. Acesso em: 1º de outubro  
de 2015.
23 A Política da Reforma Tributária: Federalismo e Mudança Constitucional, in 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 12, n. 35, out. 1997. Disponível 
em http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v12n35/35melo.pdf. Acesso em: 1º de outubro 
de 2015.

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v12n35/35melo.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v12n35/35melo.pdf
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autoridades, os técnicos e os formuladores de políticas públicas em 
áreas juridicamente sensíveis, como saúde, educação, segurança pú-
blica, tributação, finanças, orçamento, serviços públicos, organização 
administrativa e contratos, ainda na fase genética de projetos, com 
o objetivo de capacitar e qualificar os Advogados Públicos, com o 
aporte intelectual e com as informações necessárias, para assim po-
derem exercer as funções de consultoria e assessoria jurídicas com a 
máxima proficiência.

Nada pior do que uma «instituição satélite», cujos membros, 
responsáveis pela orientação jurídica do Estado, mantêm-se (ou 
são mantidos) alheios ao que se passa em seu derredor. Nada mais 
incompreensível do que um advogado que não dialoga com o seu 
cliente, não conheça a sua causa e não reúna condições para bem 
desempenhar o seu múnus.

No estágio de formulação das políticas públicas que serão vei-
culadas por leis e atos normativos é que os órgãos de Advocacia Pú-
blica ponderam acerca da viabilidade e compatibilidade jurídica da 
proposição normativa com a Constituição e o ordenamento infra-
constitucional, escrutínio que não deve adstringir-se a meras verifi-
cações formais (v.g., a questões ortográficas, gramaticais e sintáticas), 
como bem explica César do Vale Kirsch, ao tratar do papel da Advo-
cacia Geral da União no âmbito das políticas públicas federais:

“Na fase de formulação de políticas públicas é que se dá, efe-
tivamente, o início das análises, estudos e debates acerca dos 
pontos existentes sobre o problema proposto.  Os aspectos so-
ciais, econômicos, políticos e jurídicos são discutidos, a fim de 
se encontrar diretrizes e coordenadas adequadas, necessárias 
e seguras, para se resolver a questão ora abordada. Valores, 
princípios e leis são considerados nessa etapa. Igualdade, li-
berdade, moralidade e democracia são fatores que têm de ser 
examinados no processo de discussão.
É nessa etapa do processo de política pública que o membro 
da AGU terá perfeitas condições de analisar os caminhos jurí-
dicos, que a política ora debatida poderá tomar, para que seja 
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implementada de forma segura e eficiente. Fará o exame da 
compatibilidade do programa político com a Constituição e 
as demais normas vigentes, bem como com os princípios e 
valores do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, po-
derá prever determinadas situações jurídicas, eventualmente 
comprometedoras do sucesso do plano em debate, indicando, 
por conseguinte, os caminhos jurídicos mais seguros, para o 
governante ter maior facilidade e mais opções de escolha na 
sua tomada de decisão, evitando-se, assim, possíveis atritos 
sociais na implantação da política pública debatida” 24.

Por isso, a atuação da Advocacia Pública, no campo da pro-
dução jurídica, deve, realmente, ser incrementada, para que tenha 
possibilidade de colaborar mais efetivamente na tarefa de aperfeiçoa-
mento das normas produzidas e editadas pelo Estado.

Cumpre conhecer, brevemente, à guisa de ilustração, três di-
ferentes modelos de assessoramento técnico-legislativo do Estado e 
as principais normas que regem a sua atuação. O primeiro, paulista, 
apega-se mais à concepção formal dos atos normativos; o último, mi-
neiro, à sua substância, sem descuidar de seus aspectos formais. O 
modelo federal transita entre os dois extremos, embora seja tenden-
cialmente mais formalista.

2.1 o assessoramento técnico-legislativo no Estado  
 de São paulo

No Estado de São Paulo, o Decreto-lei nº 17.252, editado em 
29 de maio de 1947, criou a Assessoria Técnico-Legislativa (ATL) 
com as seguintes atribuições: 1) dar redação final aos projetos de lei 
de iniciativa do Governador e preparar as respectivas mensagens; 2) 
acompanhar, como órgão informativo do Governo, a discussão dos 
projetos de leis; 3) fundamentar o veto dos projetos de leis aprovados 

24 Advocacia-Geral da União e Poder Executivo Federal: parceria indispensável 
para o sucesso das políticas públicas, in Revista de Direito da Associação dos Procu-
radores do Novo Estado do Rio de Janeiro, p. 80 e 81.
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pela Assembleia Legislativa; 4) elaborar os anteprojetos de consolida-
ção das disposições legais vigentes; 5) incumbir-se de quaisquer ou-
tros trabalhos determinados pelo Governador, inclusive a divulgação 
dos atos legislativos do Estado; 6) funcionar como órgão consultivo 
do Governo em assuntos que se refiram ao serviço civil; e 7) opinar 
sobre assuntos relativos a organização e funcionamento dos serviços 
públicos (cf. art. 2º, a a g, da Lei nº 74, de 21 de fevereiro de 194825).

Segundo o registro de Oswaldo Müller da Silva, então Asses-
sor-Chefe da ATL, “em março de 1947, no início da execução do pro-
grama do Governo Adhemar de Barros, o Sr. Professor Miguel Reale, 
então Secretário da Justiça, representava sobre a necessidade da cria-
ção de um serviço a que ficariam atribuídos, entre outros encargos, 
o preparo do expediente de encaminhamento dos projetos de lei de 
iniciativa do Poder Executivo e a elaboração de exposição de motivos 
e mensagens para assinatura do Chefe do Governo”26.

A função de assessoramento técnico-legislativo que cabia à 
ATL paulista, na seara da produção normativa, adstringia-se, funda-
mentalmente, à nomografia, isto é, à redação de leis, especificamente 
na fase de finalização dos respectivos projetos, mas não na de ideação 
legislativa.

Hoje, as tarefas cometidas à ATL não diferem substancialmen-
te daquelas previstas há quase 70 (setenta) anos.  De acordo com o 
art. 34, I a X, do Decreto Estadual nº 51.991, de 18 de julho de 2007, 
compete-lhe: I - assessorar o Governador no exercício das funções le-
gislativas que a Constituição Estadual lhe outorga, bem como acom-
panhar a tramitação de todas as proposições legislativas; II - elabo-
rar a mensagem governamental ao Poder Legislativo, nos termos do 

25 A Lei nº 74, de 21 de fevereiro de 1948, além de alterar as competências da ATL, 
determinou a sua subordinação diretamente ao Governador do Estado – e não 
mais ao Gabinete do Secretário da Justiça e Negócios do Interior.
26 Arquivos da Assessoria Técnico-Legislativa: trabalhos elaborados nos anos de 1947, 
1948 e 1949.  São Paulo: Tip. do Departamento de Investigações, 1950, p. 5.
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art. 47, X, da Constituição do Estado 27; III - assessorar na prestação 
de informações à Assembleia Legislativa, em função de indicações e 
requerimentos; IV - elaborar pareceres técnicos e jurídicos; V - exa-
minar anteprojetos de leis originários das Secretarias de Estado e de 
outros órgãos e entidades da Administração; VI - elaborar antepro-
jetos de leis determinados pelo Governador e pelo Secretário-Che-
fe da Casa Civil; VII - redigir mensagens à Assembleia Legislativa;  
VIII - fundamentar os vetos do Governador a projetos de leis; IX - 
acompanhar os trabalhos legislativos, bem como estudar projetos de 
leis em andamento; X - adotar as providências necessárias à manu-
tenção, na parte da Constituição e de leis, do Sistema de Legislação 
Estadual implantado na Internet 28.

2.2 o assessoramento técnico-legislativo na união

No âmbito da União, compete à Casa Civil da Presidência da 
República: I - examinar a constitucionalidade, a legalidade, o mérito, 
a oportunidade e a conveniência política das propostas de projeto de 
ato normativo; II - decidir sobre a ampla divulgação de texto básico 
de projeto de ato normativo de especial significado político ou social, 
até mesmo por meio da Rede Mundial de Computadores ou mediante  

27 O art. 47, X, da Constituição paulista, prescreve que compete privativamente ao 
Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição, apresentar 
à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do 
Estado, solicitando medidas de interesse do Governo.
28 Relativamente à instrução de processos e expedientes transmitidos à Casa Civil, 
o Decreto nº 51.704, de 26 de março de 2007, prescreve, no art. 1º, caput, que “os 
processos ou expedientes transmitidos à Casa Civil para decisão do Governador 
do Estado ou do Titular da Pasta, serão necessariamente instruídos nas Secretarias 
de Estado de origem com as manifestações dos órgãos técnicos e da Consultoria 
Jurídica, devendo esta demonstrar a competência de uma das citadas autoridades”.  
No art. 3º, III, determina-se que, no encaminhamento de processo ou expediente à 
Casa Civil, os Secretários de Estado deverão instruí-lo com exposição de motivos, 
da qual constarão obrigatoriamente, dentre outras partes, “conclusão dos pareceres 
de todos os órgãos técnicos e jurídicos, bem como a manifestação dos dirigentes 
que hajam opinado fundamentadamente sobre o mérito do assunto em exame”.
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a realização de audiência pública, tudo com o objetivo de receber 
sugestões de órgãos, entidades ou pessoas; III - supervisionar a ela-
boração dos projetos de atos normativos e, no tocante à iniciativa do 
Poder Executivo, solicitar a participação dos órgãos competentes nos 
casos de: a) declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tri-
bunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão; 
e b) deferimento de mandado de injunção pelo Supremo Tribunal 
Federal; IV - na hipótese de regulamentação exigida por lei, instar os 
Ministérios e os órgãos da estrutura da Presidência da República ao 
cumprimento dessa determinação; e V - zelar pela fiel observância 
dos preceitos deste Decreto, podendo devolver aos órgãos de origem 
os atos em desacordo com as suas normas (cf. art. 34, I a V, do Decre-
to nº 4.176, de 28 de março de 2002 29).

Conforme o art. 36 do referido decreto, compete à Subchefia 
para Assuntos Jurídicos da Casa Civil emitir parecer final sobre a 
constitucionalidade e legalidade dos projetos de ato normativo, ob-
servadas as atribuições do Advogado-Geral da União previstas no art. 
4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 (Lei Orgâ-
nica da Advocacia Geral da União)30.

O art. 37 do aludido decreto federal determina, ainda, que as 
propostas de projetos de ato normativo serão encaminhadas à Casa 
Civil por meio eletrônico, com observância do disposto no Anexo I 
31, mediante exposição de motivos do titular do órgão proponente, à 

29 O Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, foi editado a fim de regulamentar a 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, 
a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação 
dos atos normativos que menciona.
30 O art. 4º da Lei Complementar nº 73/90 basicamente enumera as atribuições do 
Advogado-Geral da União.
31 O Anexo I arrola as questões que devem ser analisadas na elaboração de atos 
normativos no âmbito do Poder Executivo. Por exemplo: deve ser tomada alguma 
providência? Quais as alternativas disponíveis? Deve a União tomar alguma 
providência? Deve ser proposta edição de lei?  
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qual se anexarão: I - as notas explicativas e justificativas da propo-
sição, em consonância com o Anexo II32; II - o projeto do ato nor-
mativo; e III - o parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a 
legalidade e a regularidade formal do ato normativo proposto, ela-
borado pela Consultoria Jurídica ou pelo órgão de assessoramento 
jurídico do proponente. As Consultorias Jurídicas dos Ministérios, 
preceitua o § 4º do referido dispositivo, manterão permanente in-
terlocução com a Consultoria-Geral da União na elaboração de pro-
jetos de atos normativos, inclusive enviando-lhe cópia dos projetos 
encaminhados à Casa Civil.

Na apreciação de projetos de lei enviados pelo Congresso Na-
cional ao Presidente da República para sanção, compete à Secretaria 
de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da 
República solicitar aos Ministérios e aos demais órgãos da Adminis-
tração Pública Federal as informações que julgar convenientes, para 
instruir o exame do projeto (cf. art. 52, caput, do Decreto nº 4.176).  
De acordo com o § 4º do mesmo dispositivo, referida secretaria de-
verá encaminhar à Advocacia-Geral da União cópia dos projetos de 
lei referidos. 

Quando se tratar de projeto de lei processual, as manifestações 
da Advocacia-Geral da União serão obrigatórias (cf. art. 15).

Relativamente às controvérsias existentes sobre a constitucio-
nalidade ou a revogação tácita de dispositivos legais objeto de conso-
lidação, o citado decreto federal determina a sua submissão à Advo-
cacia-Geral da União (cf. art. 49).

32 O Anexo II enuncia os elementos que as justificativas da proposição devem con-
ter, quais sejam: 1) a síntese do problema ou da situação que reclama providências; 
2) as soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta; 
3) as alternativas existentes às medidas propostas; 4) os custos; 5) as razões que 
justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida pro-
visória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência); 6) o impacto 
sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo); 7) 
as alterações propostas; e 8) a síntese do parecer do órgão jurídico.
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Por fim, o § 6º do art. 53 do diploma regulamentador fede-
ral dispõe que será obrigatória a participação da Advocacia-Geral 
da União nas delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho 
criados com a finalidade de elaborar sugestões ou propostas de atos 
normativos da competência ou iniciativa do Presidente da República.

2.3 o assessoramento técnico-legislativo no Estado  
 de minas gerais

No Estado de Minas Gerais, a Lei Delegada nº 180, de 20 de 
janeiro de 2011, dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração 
Pública do Poder Executivo.

Em seu art. 85, cuida da estrutura orgânica básica da Secretaria 
de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e prevê, no inciso 
VII, a Assessoria Técnico-Legislativa (ATL) e seus cinco núcleos, quais 
sejam: a) Núcleo de Legística; b) Núcleo de Elaboração e Análise de 
Documentos Legislativos; c) Núcleo de Apoio ao Controle Prévio de 
Constitucionalidade de Projetos e Proposições; d) Núcleo de Apoio ao 
Poder Regulamentar; e e) Núcleo de Documentação Legislativa.

No decreto regulamentar da referida lei delegada (Decreto  
nº 45.682, de 9 de agosto de 2011), encontram-se previstas, especifi-
camente, as competências e a organização da ATL (cf. arts. 12 a 18).

Compete à ATL mineira: I - fornecer subsídios à elaboração de 
projetos de lei, de decretos e demais atos normativos de competência 
do Poder Executivo; II - preparar a redação final de atos normativos 
primários e regulamentares de iniciativa do Governador; III - prepa-
rar as proposições de lei para sanção do Governador; IV - elaborar 
as razões de veto a proposições de lei; V - elaborar as mensagens 
a serem encaminhadas à Assembleia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais (ALMG): a) que acompanham os projetos de lei; e b) que 
contém as razões de veto a proposições de lei; VI - preparar estudo 
técnico-jurídico sobre matéria objeto de atos normativos de interesse 
do Poder Executivo; VII - contribuir para a análise das propostas de 
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edição de texto normativo encaminhadas ao Governador; VIII - ar-
ticular com órgãos e entidades interessados na elaboração e apre-
ciação jurídica de atos normativos regulamentares de iniciativa ou 
de interesse do Poder Executivo, de acordo com as diretrizes fixadas 
pela direção superior da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Re-
lações Institucionais (SECCRI); IX - promover a articulação com a 
Advocacia-Geral do Estado (AGE) e a ALMG em assuntos relativos 
à sua área de atuação, segundo as diretrizes estabelecidas pela dire-
ção superior da SECCRI; e X – oferecer informações ao Gabinete da 
SECCRI no acompanhamento dos requerimentos formulados pela 
ALMG ao Poder Executivo com fundamento no art. 54 da Constitui-
ção do Estado (cf. art. 12, I a X).

Organicamente, a ATL possui seis núcleos.  São eles: 1) Nú-
cleo de Apoio Administrativo, que tem por finalidade desenvolver 
as atividades de suporte técnico e administrativo à ATL, mediante 
atividades de protocolo, controle de prazos de publicação de atos 
normativos ou regulamentares, redação de ofícios e arquivamento 
de documentos (cf. art. 13, caput); 2) Núcleo de Legística, respon-
sável por finalidade desenvolver métodos e procedimentos voltados 
ao aprimoramento dos atos normativos de iniciativa do Poder Exe-
cutivo33; 3) Núcleo de Elaboração e Análise de Documentos Legis-
lativos, incumbido de prestar assessoramento na elaboração de atos 
normativos de interesse do Poder Executivo34; 4) Núcleo de Apoio ao 

33 Compete-lhe: I - promover e disseminar estudos técnicos de legística; II - pro-
por diretrizes e padrões para a elaboração de atos normativos no âmbito do Poder 
Executivo; III - identificar experiências e difundir boas práticas relacionadas à ela-
boração de atos normativos; IV - participar de discussão com os órgãos e entidades 
afetos ao futuro ato normativo; V - apoiar o Gabinete da SECCRI na incorporação 
de inovações para o aprimoramento da elaboração e tramitação dos atos normati-
vos; VI - criar metodologia para avaliação de impacto de atos normativos específi-
cos; e VII - exercer atividades correlatas, em processo colaborativo com os demais 
Núcleos, atendidas as diretrizes da Chefia da ATL (cf. art. 14, I a VII).
34 Compete-lhe: I - realizar análise técnico-jurídica de anteprojetos de lei propos-
tos ao Governador; II - preparar a redação final de anteprojetos de leis de iniciativa  
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Controle Prévio de Constitucionalidade de Projetos e Proposições, 
que a quem compete proceder à análise prévia de constitucionali-
dade e legalidade dos atos normativos regulamentares de iniciativa 
do Poder Executivo35; 5) Núcleo de Apoio ao Poder Regulamentar, 
encarregado de prestar assessoramento na elaboração de atos norma-
tivos regulamentares de competência do Governador36; e 6) Núcleo 
de Documentação Legislativa, ao qual cabe promover a indexação, 
catalogação e arquivamento de atos legislativos estaduais, com o ob-
jetivo de dar suporte às atividades da ATL37.

do Governador e elaborar as respectivas mensagens a serem encaminhadas à 
ALMG; III - preparar as razões de veto a proposições de lei; IV - articular-se com 
o Núcleo de Acompanhamento da Tramitação Legislativa visando à realização 
de análise técnica dos projetos de lei e de emenda constitucional em tramitação 
na ALMG; V - oferecer subsídios técnicos à decisão do Governador de sanção 
ou veto em proposições de lei; e VI - exercer atividades correlatas, em processo 
colaborativo com os demais Núcleos, atendidas as diretrizes da Chefia da ATL 
(cf. art. 15, I a VI).
35 Compete-lhe: I - elaborar estudos técnicos sobre as matérias tratadas em atos 
legislativos e minutas de decreto; II - realizar análise técnico-jurídica dos atos nor-
mativos de interesse do Poder Executivo; III - articular-se com a AGE visando a 
subsidiar as decisões do Governador quanto à constitucionalidade dos atos de sua 
competência; IV - articular-se com o Núcleo de Acompanhamento da Tramitação 
Legislativa visando à realização de análise técnica dos projetos de lei e de emenda 
constitucional em tramitação na ALMG; V - oferecer subsídios técnicos à decisão 
do Governador de sanção ou veto em proposições de lei; e VI - exercer atividades 
correlatas, em processo colaborativo com os demais Núcleos, atendidas as diretri-
zes da Chefia da ATL (cf. art. 16, I a VI).
36 Compete-lhe: I - realizar análise técnico-jurídica de minutas de atos regulamen-
tares propostos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo; II - preparar a re-
dação final de minutas de atos regulamentares; III - manter atualizado quadro da 
legislação estadual pendente de regulamentação; IV - elaborar e manter atualizado 
cadastro de eventos públicos que demandem edição de decretos; V - apoiar a or-
ganização de consultas públicas que demandem a elaboração de atos normativos 
regulamentares; e VI - exercer atividades correlatas, em processo colaborativo com 
os demais Núcleos, atendidas as diretrizes da Chefia da ATL (cf. art. 17, I a VI).
37 Compete-lhe: I - proceder à indexação de atos normativos de interesse da ATL; 
II - catalogar e classificar os atos legislativos estaduais para prover de informações 
o banco de dados de legislação estadual; III - proceder ao arquivamento e à guarda 
do acervo de documentos da ATL; IV - realizar pesquisas de apoio às atividades da 
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O Decreto nº 45.786, de 30 de novembro de 2011, regulamen-
tadora da Lei Complementar nº 78, que, por sua vez, dispõe sobre a 
elaboração, a redação e consolidação das leis do Estado, prescreve 
competir à SECCRI, dentre outras atribuições, proceder, sob a su-
pervisão da AGE, à análise prévia de constitucionalidade e legalidade 
dos atos de competência do Governador, com vistas a subsidiar as 
decisões do Governador (cf. art. 28, VII).

No art. 29, especificam-se as competências da ATL, quais se-
jam: I - fornecer subsídios à elaboração de projetos de lei, de decre-
tos e demais atos normativos de competência do Poder Executivo; 
II - preparar a redação final de atos normativos primários e regula-
mentares de iniciativa do Governador; III - preparar as proposições 
de lei para sanção do Governador; IV - elaborar as razões de veto a 
proposições de lei; V - elaborar as mensagens a serem encaminhadas 
à ALMG: a) que acompanham os projetos de lei; e b) que contém as 
razões de veto a proposições de lei; VI - preparar estudo técnico-ju-
rídico sobre matéria objeto de atos normativos de interesse do Poder 
Executivo; VII - contribuir para a análise das propostas de edição de 
texto normativo encaminhadas ao Governador; VIII - articular com 
órgãos e entidades interessados na elaboração e apreciação jurídica 
de atos normativos regulamentares de iniciativa ou de interesse do 
Poder Executivo, de acordo com as diretrizes fixadas pela direção 
superior da SECCRI; e IX - promover a articulação com a AGE e a 
ALMG em assuntos relativos à sua área de atuação, segundo as dire-
trizes estabelecidas pela direção superior da SECCRI.

O § 4º do referido dispositivo determina que a ATL somente 
receberá proposta de ato normativo que esteja acompanhada de de-
terminados documentos, dentre os quais a  manifestação fundamen-
tada da Assessoria Jurídica ou Procuradoria dos respectivos órgãos 
ou entidades.

ATL; e V - exercer atividades correlatas, em processo colaborativo com os demais 
Núcleos, atendidas as diretrizes da Chefia da ATL (cf. art. 18, I a V).
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Após o atendimento às exigências estabelecidas no decreto e 
transcorridos os prazos fixados, o art. 31 determina que a ATL ela-
bore nota técnica, na qual opinará pela adoção ou rejeição do ato 
proposto, dela fazendo constar o teor das manifestações dos órgãos 
consultados e a indicação daqueles que, consultados, deixaram de se 
manifestar.  Sempre que se fizer necessário, a AGE será consultada, 
observadas as suas competências constitucionais e legais (cf. art. 32).

De acordo com o art. 34, caput, a ATL deve examinar as pro-
posições de lei aprovadas pela ALMG, emitindo nota técnica na qual 
opine, justificadamente, pela sanção ou veto.  No exercício desta 
competência, a ATL poderá solicitar manifestação da AGE, quanto 
à juridicidade e constitucionalidade da proposição, e das Secretarias 
de Estado e Órgãos de equivalente hierarquia da estrutura do Poder 
Executivo afetas à matéria, quanto à sua conveniência (§ 1º, I e II).

3 A Advocacia pública e o Aperfeiçoamento das  
 normas Jurídicas

O recrudescimento e a complexidade dos problemas econô-
micos e sociais, a crescente intervenção e regulação do Estado e a 
proeminência da atividade legislativa do Poder Executivo no Esta-
do contemporâneo são fatores que, inexoravelmente, repercutem na 
atuação da Advocacia Pública e, de modo mais incisivo, nas suas fun-
ções de consultoria jurídica e de assessoramento técnico-legislativo.

Diante desse  quadro, a Advocacia Pública não pode mais se-
guir sendo apenas um órgão responsável por dar a “redação final” a 
projetos de lei de iniciativa do Governador e preparar as respectivas 
mensagens, atividades cada vez mais copiosas e repetitivas, haja vista 
o manifesto e impressionante domínio do Executivo em matéria le-
gislativa.  Há de desenvolver o seu mister pautada nos primados da 
racionalidade e da eficiência normativa.

Dos três modelos de assessoramento técnico-legislativo men-
cionados no tópico anterior, destaca-se o adotado pelo Estado de  
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Minas Gerais, em especial pelas atividades afetas ao Núcleo de Legís-
tica, que tem por finalidade desenvolver métodos e procedimentos 
voltados ao aprimoramento dos atos normativos de iniciativa do Po-
der Executivo.  Ao referido núcleo compete: I - promover e dissemi-
nar estudos técnicos de legística; II - propor diretrizes e padrões para 
a elaboração de atos normativos no âmbito do Poder Executivo; III - 
identificar experiências e difundir boas práticas relacionadas à elabo-
ração de atos normativos; IV - participar de discussão com os órgãos 
e entidades afetos ao futuro ato normativo; V - apoiar o Gabinete da 
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais na in-
corporação de inovações para o aprimoramento da elaboração e tra-
mitação dos atos normativos; VI - criar metodologia para avaliação 
de impacto de atos normativos específicos; e VII - exercer atividades 
correlatas, em processo colaborativo com os demais Núcleos, atendi-
das as diretrizes da Chefia da ATL (cf. art. 14, I a VII, do Decreto nº 
45.682, de 9 de agosto de 2011).

O modelo federal também sobressai, na medida em que atribui 
à Advocacia Pública papel de relevo no processo administrativo legis-
lativo, principalmente ao prever a sua participação obrigatória nas 
delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho criados com a 
finalidade de elaborar sugestões ou propostas de atos normativos da 
competência ou iniciativa do Presidente da República (cf. art. 53 § 6º, 
do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002).

Trata-se de notáveis inovações na estrutura orgânico-funcional 
do Estado, que tendem a assegurar maior racionalidade e eficiência 
às normas jurídicas impulsionadas pelo Poder Executivo.  Contudo, 
ainda carecem ser democraticamente aperfeiçoadas, com vistas a dar 
maior eficácia social ao Direito.

3.1 A função social da Advocacia pública

Na evolução do Estado de Direito para o Estado Democráti-
co de Direito, dois conceitos-chave destacam-se: o aparecimento e 



Revista de Direito e Política50

reconhecimento de grupos organizados, que canalizam aspirações e 
reivindicações sociais, e a superação gradual do velho sistema de su-
frágio censitário, que limitava e deturpava a vontade popular.

Nos séculos XVIII e XIX, quando o Parlamento, então sobera-
no, era composto de aristocratas, entronizados no poder por meio do 
sistema eleitoral censitário, e suas funções estavam umbilicalmente 
ligadas aos interesses da classe burguesa, centradas na proteção, con-
solidação e manutenção das esferas jurídicas individuais, não havia 
lugar para disputas ideológicas, mas apenas para afirmação da von-
tade geral38.

As sociedades europeias dessa época, relata Maria Lúcia Ama-
ral39, eram sociedades tendencialmente monistas e não pluralistas.  
Diz ela: “os cidadãos politicamente activos – os que elegiam e se fa-
ziam eleger deputados aos Parlamentos nacionais e a outros órgãos 
de base electiva –, não estavam entre si divididos, como os nossos 
contemporâneos, por concepções profundamente diferentes quanto 
à forma como deveriam viver.  As forças sociais activas eram por isso, 
relativamente consensuais, quanto às pretensões que endereçavam 
ao Estado.  Tal consenso repercutia-se nas leis ordinárias, elaboradas 
pelos Parlamentos.  Estas eram em número bem menor do que hoje, 
tinham uma vigência mais alongada no tempo e possuíam uma coe-
rência intrasistemática mais firme do que agora possuem” (sic).

Nas câmaras legislativas, inexistiam fortes tensões sociais e po-
líticas, como hoje sói acontecer.

Com a ampliação do direito de sufrágio a partir da segunda 
metade do século XIX, o quadro altera-se drasticamente.

A organização da sociedade em classes e grupos de interesses e 
a democratização do acesso ao Legislativo – com o ingresso de novos 
representantes eleitos por novos eleitores – promovem a ruptura do 

38 “A lei é a expressão da vontade geral” (art. 6º da Declaração dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789).
39 A forma da república: uma introdução ao estudo do direito constitucional, p. 70.
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modelo político centrado na plena identidade entre burguesia e Par-
lamento 40, na homogeneidade de interesses representados no Poder 
Legislativo 41.

O debate parlamentar passa a ser ideológico. Correntes de pen-
samento e aspirações politicamente divergentes começam a confron-
tar-se em torno do papel do Direito e do Estado42, e isso modifica 
profundamente as características da instituição parlamentar e das leis, 
porquanto as câmaras legislativas transformam-se em espelho da so-
ciedade, mosaico fiel de sua multifária composição, expressão de seus 
vários interesses e ideologias, amiúde conflitantes e incompossíveis.

O sufrágio universal é que vai tornar possível a integração das di-
versas forças sociais, porque, como salienta Gregorio Peces-Barba Mar-
tínez43, “os que não votavam, os setores marginalizados do voto, não se 
sentiam integrados no Parlamento, não sentiam que o Parlamento era 
seu, e só começaram a senti-lo quando puderam participar dele”.

Então, com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social 
de Direito, e, deste, para o Estado Democrático de Direito – modelo 
de Estado compromissado em garantir uma sociedade pluralista –, 
tornou-se necessário viabilizar a participação política dos novos gru-
pos sociais, surgidos dos movimentos populares, e engendrar méto-
dos compositivos de conflitos, isto é, mecanismos técnicos por meio 
dos quais opiniões, palavras e projetos diametralmente opostos – e, 
por isso, muitas vezes inconciliáveis – possam ter expressão, assegu-
rando-se, desta forma, que as decisões parlamentares sejam fruto da 

40 Elviro Aranda Álvarez, Los actos parlamentarios no normativos y su control ju-
risdicional, p. 77.
41 Na opinião de José Tudela Aranda, a quebra desse modelo modificou o fun-
cionamento das câmaras legislativas, ao impor uma férrea disciplina por grupos, 
circunstância que, no entanto, não se viu acompanhada de correspondentes alte-
rações nos procedimentos parlamentares (El Parlamento necessario. Parlamento y 
democracia en el siglo XXI, p. 77).
42 Clèmerson Merlin Clève, Atividade legislativa do Poder Executivo, p. 48.
43 Reflexiones sobre el Parlamento, in Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutente, Madrid, p. 214.
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deliberação do povo politicamente representado por todos os parla-
mentares eleitos democraticamente, por todos os partidos e blocos 
partidários com representação nas Casas Legislativas, incluindo a 
maioria e a minoria, e não de um parlamentar, uma classe social, um 
partido, um bloco partidário, uma maioria ou um líder onipotente.

Essas transformações político-sociais têm reflexo direto no 
modo de produção jurídica do Estado Democrático de Direito con-
temporâneo, que não mais se dá unilateralmente. A lei, no Estado 
Liberal, era o produto de uma vontade geral, provinda do poder so-
berano que, nessa condição, pressupunha a supraordenação de quem 
o exercia sobre os seus súditos.  Nesse contexto, era absolutamente 
inadmissível que os destinatários de seu poder de mando se arrogas-
sem o direito de influir na sua gênese44. Já no Estado Democrático 
de Direito, resume Carlos Blanco de Morais, a morfologia das leis 
altera-se profundamente. Preleciona o constitucionalista luso:

“A lógica intervencionista de caráter económico e social ine-
rente ao novo modelo constitucional de Estado de Direito, o 
despontar do pluralismo dos interesses reclamando do poder 
político direito e dinheiro e o florescimento das autonomias 
territoriais de recorte federal ou regional alteraram expressi-
vamente a morfologia da lei.  Esta abandonou a regra mítica 
«de justa conduta» destinada à prossecução dos fins do Estado 
burguês, para se expandir como instrumento transformador 
das relações políticas, sociais e económicas, respondendo a 
exigências, não apenas oriundas de uma clientela ou estamen-
to dominante mas antes, de toda a espécie de destinatários” 45.

44 Carlos Blanco de Morais, Manual de Legística, p. 84.
45 Manual de Legística, p. 87. Gustavo Zagrebelsky também perfilha o mesmo 
entendimento, quando afirma: “A lei (...) já não é a expressão «pacífica» de uma 
sociedade política internamente coerente, mas a manifestação e instrumento de 
competição e enfrentamento social; não é o fim, mas a continuação de um con-
flito; não é um ato impessoal, geral e abstrato, expressão de interesses objetivos, 
coerentes, racionalmente justificáveis e generalizáveis (...). É, pelo contrário, um 
ato personalizado (no sentido de que provém de grupos identificáveis de pessoas 
e está dirigido a outros grupos igualmente identificáveis) que persegue interesses 
particulares” (El derecho dúctil., p. 38).
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O desafio do Estado Democrático de Direito, tanto no que se 
refere à produção do Direito quanto aos efeitos e aos destinatários de 
suas normas, reside em obter a máxima eficácia social e legitimidade 
democrática e, assim, atingir a síntese de todas as esperanças con-
tidas no Texto Constitucional: a justiça, aspiração maior do Estado 
Democrático de Direito brasileiro.

Para tanto, as atividades de consultoria jurídica e de assessora-
mento técnico-legislativo a cargo da Advocacia Pública devem cola-
borar de modo mais incisivo e proficiente, em especial, como já dito, 
na fase instrutória das proposições normativas, em que o Estado há 
de submeter a ideação legislativa à consulta e à discussão popular e 
buscar ouvir e persuadir os seus destinatários.

Sobre o assunto, Fabiana de Menezes Soares assim se manifesta:

“Nesse sentido, a questão da eficácia da legislação aparece 
lado a lado das medidas de execução e implementação.  Ado-
tar estratégias para persuadir os destinatários/interessados 
por meio de ações para construção de um consenso possível 
(audiências públicas, negociação legislativa, práticas de lobby 
regulamentadas, plebiscitos, inclusive os administrativos) são 
meios para otimizar o nível de eficácia social.  Isso significa 
que, durante todo o processo de elaboração e redação, o com-
preender e o aceitar uma dada legislação não deve ser conside-
rada uma questão exclusivamente estilística” 46.

E continua a autora, salientando os proveitos auferíveis com 
a aproximação entre legislador e cidadão e a adoção de processos 
legislativos participativos:

“A aproximação entre legislador e cidadão pode propiciar pro-
cessos de produção do Direito em que haja mais persuasão e 
menos coerção e, nos processos participativos, a negociação 
do conteúdo pode gerar uma co-responsabilidade pela sua 

46 Legística e desenvolvimento: a qualidade da lei no quadro da otimização de uma 
melhor legislação, in Cadernos da Escola do Legislativo, p. 14.
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efetivação, porque os participantes colaboraram com suas re-
presentações de mundo, o que é otimizado por uma gama de 
informações evidenciadas na reconstrução da situação-fática-
-problema, resultante do processo de avaliação legislativa”47.

Também para Carlos Blanco de Morais a consulta popular 
constitui um importante elemento para a avaliação prévia de impac-
to normativo: “A audição das entidades envolvidas e/ou afetadas por 
determinada normação permite obter dados indispensáveis para o 
processo de avaliação, como sejam informações sobre custos, benefí-
cios e outros impactos que de outro modo poderiam ser dificilmente 
perceptíveis para o decisor normativo; sugestões sobre outras opções 
para pôr em prática os mesmo objetivos públicos; e informações que 
permitam antever comportamentos dos destinatários da normação, 
que poderão suscitar a necessidade de previsão de mecanismos de 
aplicação e de garantia do acatamento do acto normativo”48. “A reali-
zação de consultas contribui ainda para aumentar a aceitação da le-
gislação: quanto mais amplo e sensatamente conduzido for o proces-
so de consultas, mais provável se torna que aqueles que são afectados 
pela normação a aceitem”49.

Esses aspectos valorizam a fase pré-legislativa das leis, o proces-
so administrativo legislativo, em que a Advocacia Pública, por suas 
consultorias jurídicas e assessorias técnico-legislativas, deve atuar de 
modo a diminuir o distanciamento entre os cidadãos e as leis, que 
ocorre por problemas de diversas naturezas, como falta de diálogo e 
compreensão e incertezas ou preconceitos acerca do Direito vigente 
ou daquele que se propõe.

Tem razão Oliveira Vianna quando adverte, em 1947, que con-
siste um erro de psicologia política a “atitude de isolamento e exclusi-
vismo das nossas classes políticas em relação às outras classes”, pois 

47 Legística e desenvolvimento: a qualidade da lei no quadro da otimização de uma 
melhor legislação, in Cadernos da Escola do Legislativo, p. 17.
48 Guia de avaliação de impacto normativo, p. 39 e 40.
49 Guia de avaliação de impacto normativo, p. 40.
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“nenhuma lei vinga, nenhuma lei é eficiente, sem a adesão moral do 
povo”; “em geral – prossegue –, as leis em que o povo não colabora, 
não têm essa adesão” 50, entendimento que acompanha o pensamen-
to de Jean Cruet, quando diz:

“Do fraco resultado da coação deve-se concluir, em primeiro 
lugar, que nas relações entre o Estado e os particulares, o ele-
mento essencial é a cooperação, não a subordinação.
Viu-se na história, apesar das sanções draconianas, o ma-
logro absoluto dos empréstimos forçados. A coerção não é, 
para o Estado, o meio mais fácil e mais econômico de arran-
jar dinheiro.
Pelo contrário, quando a consciência comum reconhece a le-
gitimidade de uma medida fiscal, aceita-lhe o encargo sem 
protestar. O que há de admirável no sistema fiscal francês é a 
boa vontade do contribuinte” 51.

Trata-se, assim, de emprestar maior racionalidade ao processo 
de produção jurídica, para lograr maior eficiência normativa. Trata-se  
de legitimar democraticamente os projetos estatais mediante um 
processo de debate público, no qual as discussões devem ser amplas, 
abertas, durar um tempo razoável e observar os postulados da con-
tradição e do diálogo. Um bom procedimento legislativo há de pro-
piciar espaços e tempos adequados para a negociação, para o con-
vencimento e, se possível, para a confluência entre pontos de vista 
originariamente confrontantes.

Como diz Jeremy Bentham, citado por Virgilio Zapatero52, 
“para escrever leis, basta saber escrever, e, para estabelecê-las, basta 
possuir o poder de fazê-lo”.  Todavia, continua Bentham, “a dificulda-
de está em fazê-las boas, e as leis boas são aquelas em favor das quais 
boas razões podem ser apresentadas”.

50 Problemas de política objetiva, p. 130.
51 A vida do direito e a inutilidade das leis, p. 163.
52 Jeremy Bentham, Nomografía o el arte de redactar leyes, p. LXXIII.
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No Estado Democrático de Direito brasileiro, as leis e atos nor-
mativos, para serem bons, devem ter lastro social, fundar-se em ra-
zões constitucionais, legais, legítimas e lícitas para serem editados.

Sob esse aspecto, oportuno registrar o entendimento de  
Christian Starck53, para quem a lei é resultado de um procedimen-
to democrático regulado constitucionalmente e distingue-se da lei 
como ordem do soberano pelas notas da argumentação, da publi-
cidade, da razão, do compromisso e da proteção frente ao império 
incontrastável da maioria.  Para ele, o procedimento deve estar confi-
gurado a fim de que muitas e competentes reflexões e propostas pos-
sam efetivamente influir na determinação do conteúdo da lei. O pro-
cedimento há de garantir informações sobre as situações reais que 
serão reguladas pela lei, além de argumentos e considerações sobre 
se a lei realmente atende o bem comum.  O elemento democrático 
do procedimento – os órgãos participantes do processo legislativo 
– oferece certa garantia de que “a legislação não cairá nas mãos dos 
representantes de uma ideologia determinada” e, nessa medida, pode 
afiançar “uma certa bondade do conteúdo da lei”.

Saliente-se que a abertura do processo pré-legislativo aos cida-
dãos e aos representantes de grupos e forças sociais permite, segundo 
precisa observação de Jacques Chevallier54, identificar conflitos, deli-
mitar os terrenos de confrontação, situar as zonas possíveis de com-
promisso e visa a uma melhor adaptação das regras, além de atenuar 
eventuais reações de rejeição.

Enquanto os tecnocratas que elaboram políticas públicas preo-
cupam-se com o atingimento de metas55 – e não necessariamente  

53 El concepto de ley en la Constitución alemana, p. 239 e 240.
54 A racionalização da produção jurídica, in Legislação: Cadernos de Ciência de 
Legislação, p. 16.
55 A propósito, Luiz Carlos Bresser Pereira, então Ministro da Administração Fede-
ral e Reforma do Estado do governo Fernando Henrique Cardoso, desnuda a alma 
da visão tecnocrática gerencial inglesa, que serviu de modelo para a reforma ad-
ministrativa brasileira empreendida pela Emenda Constitucional nº 19/98: “Toda 
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com a observância de uma ordem de valores democraticamente plas-
mada –, os Advogados Públicos velam pela constitucionalidade, le-
galidade, licitude e legitimidade da ação estatal.

Aliás, na lúcida análise de Ricardo Antônio Lucas Camargo 56, 
“a existência de um corpo de advogados de carreira, cujo ingresso 
não se deva ao favor, no seio da Administração Pública, também se 
coloca como uma das formas de se permitir a concreção de políticas 
econômicas com o sentido de universalidade e, por outro lado, de 
se impedir o estabelecimento de situações privilegiadas no mercado, 
pelas alianças entre agentes econômicos determinados e administra-
dores de órgãos que, paradoxalmente, deveriam controlá-los”.

Na ambiência de um Estado Democrático de Direito, como o 
brasileiro, cabe à Advocacia Pública a função social e o dever constitu-
cional de viabilizar juridicamente as políticas públicas não só sob as-
pectos formais (redacionais), mas, também, materiais. Compete-lhe  
escrutinar tecnicamente as proposições, a fim de possibilitar a pro-
dução de normas justas e, na medida do possível, harmonizar juri-
dicamente as distintas pretensões e forças sociais e políticas que, a 
partir de suas próprias perspectivas, têm, cada qual, uma concreta 
ideia de justiça. 

Cumpre à Advocacia Pública apontar e traduzir aos admi-
nistradores públicos e aos governantes, sob o ângulo estritamente 
jurídico, as pretensões, as objeções, as observações, as sugestões, 
as dúvidas e as incompreensões de todos aqueles que, no processo  
pré-legislativo de ausculta e debate, manifestaram-se, também com 
vistas a compatibilizar interesses e expectativas diametralmente 
opostos e obter maior adesão e consenso social.

A ciência jurídica moderna, pontifica Luzius Mader57, não 
pode continuar a excluir os aspectos sociológicos do Direito e,  

administração pública gerencial tem de considerar o indivíduo, em termos econô-
micos, como consumidor” (Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um 
novo Estado, in Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial, p. 33).
56 Advocacia Pública: mito e realidade, p. 80.
57 A avaliação legislativa: uma nova abordagem do direito, in Legislação: Cadernos 
de Ciência de Legislação, p. 40 e 41.
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especialmente, da legislação.  A época do «direito puro», afirma com 
razão, está ultrapassada. Portanto, o jurista, e o Advogado Público 
em particular, deve preocupar-se necessariamente com o processo 
de gestação das normas, sua aplicação e seus efeitos. Deve começar 
por considerar a legislação como um processo dinâmico e reiterativo 
de interação entre a sociedade civil e o sistema político-administra-
tivo, um processo ao longo do qual diversos atores sociais e políticos 
equacionam problemas e formulam expectativas em relação ao Esta-
do, que hoje intervém na sociedade para realizar fins cada vez mais 
diversificados, utilizando a legislação como um de seus principais 
instrumentos de ação.  Isto equivale a uma verdadeira mudança de 
paradigma para a ciência jurídica, tendo em vista que o «idealismo 
normativo» dos juristas deve ceder o seu lugar predominante a uma 
visão tanto tecnocrática quanto sociológica do fenômeno legislativo.

Nesse processo processo dinâmico e reiterativo, de interação e 
interseção entre a sociedade civil e o sistema político-administrativo, 
a Advocacia Pública pode atuar de diversas formas: por meio de au-
diências públicas, fóruns de discussões, realização de seminários, ca-
pacitação de agentes públicos e lideranças comunitárias, publicações 
científicas, levantamentos estatísticos, mapeamentos jurispruden-
ciais, formação de bancos de dados temáticos, entre outras. Como se 
vê, a atuação da Advocacia Pública, no campo da produção jurídica, 
revela-se extraordinariamente fecunda.

3.2 o dever de acautelamento da Advocacia pública

A Advocacia Pública pode exercer um papel assaz relevante na 
detecção prematura e na identificação de problemas que merecem, 
efetivamente, providências normativas para ser equacionados.

Nem sempre os impulsos externos que o Governo recebe da 
sociedade (imprensa, organizações não-governamentais, meio aca-
dêmico, usuários de serviços públicos, manifestantes, parlamentares, 
partidos políticos, etc.) têm o condão de delimitar, de forma precisa, 



59Volume 22 – Ano XII

as questões normatizáveis e, além disso, engendrar as respectivas so-
luções normativas.

Pela técnica que possui e pelas funções que, com exclusivida-
de, desempenha, a Advocacia Pública preordena-se, naturalmente, a 
evitar a criação de falsos problemas e a afastar o perigo de uma ava-
liação equivocada, por superestimação ou subestimação58, circuns-
tâncias que propendem ao estabelecimento de normas socialmente 
ineficazes.

As atividades de consultoria e de assessoramento a cargo da 
Advocacia Pública coadjuvam o Governo a precatar-se de eventuais 
questionamentos judiciais em razão da análise e da interpretação que 
efetuam da legislação, da jurisprudência, da doutrina especializada 
e, também, dos elementos produzidos durante a fase de instrução 
do processo administrativo legislativo (audiências públicas, oitiva de 
interessados, laudos técnicos, etc.).

Cabe à Advocacia Pública, também, assegurar a constitucio-
nalidade das proposições normativas, que, na precisa observação de 
Gema Marcilla Córdoba59, constitui a exigência mais óbvia de racio-
nalidade e eficácia da lei, pois a sua própria existência no sistema 
jurídico depende dessa circunstância.

Por conseguinte, a Advocacia Pública deve responder, com ex-
clusividade, pelo controle prévio da constitucionalidade das propos-
tas de emenda à Constituição e dos projetos de leis que o Chefe do 
Poder Executivo tenciona enviar às Casas Legislativas.

No âmbito do contencioso, os Advogados Públicos também 
podem prestar valioso auxílio e colaborar para o aperfeiçoamento 
normativo do Estado, na medida em que, nas ações judiciais em que 
o Estado é parte, deparam-se com arguições de inconstitucionalidade  

58 Neste sentido, tratando do «processo legislativo interno», “que se refere ao modus 
faciendi adotado para a tomada da decisão legislativa”, mas não propriamente sob a 
incumbência da Advocacia Pública, Gilmar Ferreira Mendes, Questões fundamen-
tais de técnica legislativa, in Revista Trimestral de Direito Público, p. 266 e 267.
59 Racionalidad legislativa, p. 272.
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por ação ou omissão e outros vícios que acometem leis e atos nor-
mativos.  Desta forma, prenunciam decisões judiciais desfavoráveis e 
precatam o Poder Executivo de eventuais óbices à implementação e 
execução de políticas públicas.

De fato, pois, como ensina Francesco Ferrara60, “a prática, posta 
em face de hipóteses reais e das necessidades da vida, sente primeiro 
a solução jurídica (...). É à jurisprudência, portanto, que a teoria deve 
ir colher a expressão das necessidades sociais que se fazem sentir e 
batem à porta dos Tribunais.  Além disso, a variedade inexaurível das 
questões práticas frequentemente revela problemas novos, ou novos 
lados de problemas jurídicos (...). Às vezes um caso jurídico mostra 
experimentalmente que uma teoria é errada ou unilateral, e por isso 
desmorona ao contato dos fatos o edifício fadigosamente levantado 
pelas abstrações dos teóricos”.

As informações, oriundas da prática jurídica, do dia a dia dos 
Advogados Públicos que atuam no contencioso, devem constituir 
uma base de dados dos focos de litigiosidade e servir, proveitosa-
mente, de instrumento para orientar eventuais correções normativas.

É necessário, portanto, fomentar, nos órgãos de Advocacia Pú-
blica que desempenham atividades consultivas e contenciosas, a cul-
tura da percepção e da avaliação de impacto da norma, na busca de 
uma maior efetividade, eficácia e eficiência normativa.

Conclusão

Do exposto, conclui-se que:
1. No Brasil, ainda é bastante incipiente a preocupação com a 

qualidade das leis e dos atos normativos no âmbito do Poder 
Executivo, terreno extremamente fértil e auspicioso para atua-
ção institucional da Advocacia Pública do século XXI, que 

60 Interpretação e aplicação das leis, p. 188 e 189.
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pode conduzir a uma mudança de paradigma na função de-
sempenhada pelos Advogados Públicos: de meros intérpretes a 
partícipes da elaboração de leis e atos normativos melhor ajus-
tados aos estalões de juridicidade;

2. No sistema constitucional brasileiro, cabe aos Advogados Pú-
blicos consultores jurídicos e assessores técnico-legislativos via-
bilizar, na medida do juridicamente possível, e ainda no estágio 
de sua formulação, as políticas públicas, apontando alternativas 
quando cabíveis, e ponderar acerca da viabilidade e compatibili-
dade jurídica formal e material das proposições normativas com 
a Constituição e o ordenamento infraconstitucional;

3. Para o bom desempenho dessa tarefa, é necessário estreitar a 
interlocução dos órgãos de Advocacia Pública com as autori-
dades, os técnicos e os formuladores de políticas públicas em 
áreas juridicamente sensíveis, como saúde, educação, segurança 
pública, tributação, finanças, orçamento, serviços públicos, or-
ganização administrativa e contratos, ainda na fase genética de 
projetos, com o objetivo de capacitar e qualificar os Advogados 
Públicos com o aporte intelectual e com as informações neces-
sárias, para assim poderem exercer as suas funções de consul-
toria e assessoria jurídicas com a máxima proficiência;

4. As atividades de consultoria jurídica e de assessoramento téc-
nico-legislativo a cargo da Advocacia Pública devem colaborar 
de modo bastante proficiente na fase instrutória das proposi-
ções normativas, em que o Estado há de submeter a ideação 
legislativa à consulta e à discussão popular e buscar ouvir e 
persuadir os seus destinatários. Assim atuando, os Advogados 
Públicos emprestam maior racionalidade ao processo de pro-
dução jurídica, coadjuvam a obter maior eficiência normativa e 
legitimam democraticamente os projetos estatais, ao participar 
do processo de debate público, no qual as discussões devem ser 
amplas, abertas, durar um tempo razoável e observar os postu-
lados da contradição e do diálogo;
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5. Na ambiência de um Estado Democrático de Direito, como o 
brasileiro, cabe à Advocacia Pública a função social e o dever 
constitucional de viabilizar juridicamente as políticas públicas 
não só sob aspectos formais (redacionais), mas, também, mate-
riais. Compete-lhe escrutinar tecnicamente as proposições nor-
mativas, a fim de possibilitar a produção de normas justas e, na 
medida do possível, harmonizar juridicamente as distintas pre-
tensões e forças sociais e políticas que, a partir de suas próprias 
perspectivas, têm, cada qual, uma concreta ideia de justiça;

6. Cumpre à Advocacia Pública, igualmente, apontar e traduzir 
aos administradores públicos e aos governantes, sob o ângulo 
estritamente jurídico, as pretensões, as objeções, as observa-
ções, as sugestões, as dúvidas e as incompreensões de todos 
aqueles que, no processo pré-legislativo de ausculta e debate, 
manifestaram-se, também com vistas a compatibilizar interes-
ses e expectativas diametralmente opostos e obter maior ade-
são e consenso social;

7. As atividades de consultoria e de assessoramento a cargo da 
Advocacia Pública coadjuvam o Governo a precatar-se de 
eventuais questionamentos judiciais em razão da análise e da 
interpretação que efetuam da legislação, da jurisprudência, da 
doutrina especializada e, também, dos elementos produzidos 
durante a fase de instrução do processo administrativo legisla-
tivo (audiências públicas, oitiva de interessados e laudos técni-
cos, por exemplo);

8. A Advocacia Pública deve responder, com exclusividade, pelo 
controle prévio da constitucionalidade das propostas de emen-
da à Constituição e dos projetos de leis que o Chefe do Poder 
Executivo tenciona enviar às Casas Legislativas;

9. No âmbito do contencioso, os Advogados Públicos tam-
bém podem prestar valioso auxílio e colaborar para o aper-
feiçoamento normativo do Estado, na medida em que, nas 
ações em que o Estado é parte, deparam-se com arguições de  
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inconstitucionalidade por ação ou omissão e outros vícios que 
acometem leis e atos normativos. Desta forma, prenunciam deci-
sões judiciais desfavoráveis e precatam o Poder Executivo de even-
tuais óbices à implementação e execução de políticas públicas;

10. É necessário fomentar, nos órgãos de Advocacia Pública que 
desempenham atividades consultivas e contenciosas, a cultura 
da percepção e avaliação de impacto da norma, na busca de uma 
maior efetividade, eficácia e eficiência normativa;

11. A consultoria jurídica e o assessoramento técnico-legislativo hão 
de ser confiados a órgãos formados por corpos tecnicamente ca-
pacitados e aparelhados, em que os cargos de consultor jurídico e 
assessor técnico-legislativo sejam privativos de membros da Ad-
vocacia Pública e providos segundo o critério objetivo de mereci-
mento e não por indicação político-partidária.

Por fim, propõe-se: a) a participação obrigatória da Advoca-
cia Pública nos órgãos administrativos encarregados da formulação 
de políticas públicas em áreas juridicamente sensíveis (como saúde, 
educação, segurança pública, tributação, finanças, orçamento, servi-
ços públicos, organização administrativa e contratos) e da elaboração 
administrativa de leis e atos normativos; b) a confecção de rotinas, 
no âmbito da Advocacia Pública, para a elaboração de anteprojetos 
de leis e minutas de decretos; c) a criação e a manutenção, no âmbito 
da Advocacia Pública, de núcleo especializado em Legística, a fim de 
realizar, por exemplo, audiências públicas, fóruns de discussões, se-
minários, capacitação de agentes públicos e lideranças comunitárias, 
edição de publicações científicas, levantamentos estatísticos, mapea-
mentos jurisprudenciais, formação de bancos de dados temáticos, 
entre outras; d) a criação e a manutenção de núcleos especializados 
no controle prévio de constitucionalidade de anteprojetos de leis, no 
controle prévio de legalidade de minutas de decretos e na avaliação 
de impacto normativo, com o objetivo de verificar a efetividade das  
normas; e) a formação e o aperfeiçoamento multidisciplinar de Ad-
vogados Públicos consultores e assessores técnico-legislativos; f) a 
constituição de bancos de dados com pareceres, legislação vigente 
e atualizada, informações estatísticas dos resultados das demandas  
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judiciais de que o Estado faça parte como autor ou réu, de dispo-
sitivos normativos questionados, de decisões judiciais favoráveis 
e desfavoráveis ao Estado e de temas recorrentes, com indicação 
precisa das leis ou atos normativos impugnados e dos fundamen-
tos articulados.
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A dEFESA JudiCiAl do  
mEio AmbiEntE no brASil

Isabella Franco Guerra1

introdução

O meio ambiente ecologicamente equilibrado está protegido 
pela Constituição brasileira de 1988, que o consagra como bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é, assim, verdadeiro 
direito humano fundamental, caracterizando-se por ser inalienável, 
imprescritível e indisponível. 

Por ser o espaço que abriga a vida em todas as suas formas, 
esfera de convivência, é dever de todos, Poder Público e coletividade 
zelar pelo seu equilíbrio e higidez. Verifica-se, portanto, que a pro-
teção do meio ambiente é matéria de ordem pública, pois envolve a 
concretização do interesse público primário, daí a importância das 

1 Mestre em Direito pela PUC-Rio, Advogada, Professora da Faculdade Moraes Ju-
nior Mackenzie Rio , Professora da PUC Rio, Integrante da Comissão de Direito 
Ambiental da OAB-RJ, Professora do Curso de Direito Ambiental da ESA – OAB-RJ.

VOLTA AO SUMÁRIO
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políticas públicas voltadas para resguardar a segurança ambiental e 
para atender aos princípios basilares do Direito Ambiental, notada-
mente os da prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, de-
fesa do meio ambiente, intervenção estatal obrigatória na defesa do 
meio ambiente e participação popular na defesa do meio ambiente.

A lógica, considerando a relevância do meio ambiente, é a de 
evitar os danos ambientais, contudo, se não for conseguida a preven-
ção, a Constituição brasileira determina o dever de repará-lo.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro prevê me-
canismos para a defesa judicial do direito ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado e o objeto do presente artigo é a análise de 
aspectos relevantes da ação civil pública ambiental que envolvem a 
defesa das chamadas áreas de vegetação de preservação permanente, 
compreendidas como espaços territoriais especialmente protegidos, 
nos termos da Lei nº12.651 de 20122. 

1 meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado  
 como direito Humano Fundamental

A preocupação em assegurar a higidez ambiental e a diversida-
de de vida está correlacionada aos direitos humanos fundamentais, 
especificamente aos chamados direitos humanos de terceira dimen-
são, ou como preferem alguns autores de terceira geração. Estes di-
reitos são caracterizados pelos laços de solidariedade, e na questão 
ambiental há o dever da geração presente legar para as gerações fu-
turas ao menos o mesmo nível de acesso aos recursos ambientais que 
recebeu, é a premissa da equidade intergeracional, um verdadeiro 

2 Embora a ação civil pública não seja único mecanismo processual brasileiro 
de tutela coletiva que viabiliza a defesa desse direito em Juízo, por sua destacada 
relevância, será o objeto desse estudo, que terá como referencial as decisões do 
Superior Tribunal de Justiça envolvendo as áreas de vegetação de preservação 
permanente e aplicação da Lei nº 12.651 de 2012.
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compromisso ético da geração atual de utilizar de forma racional 
os recursos naturais, para não promover a extinção de espécies nem 
diminuir a qualidade e a segurança ambiental, sendo, então, ne-
cessário buscar meios  para utilizar os bens ambientais sem causar 
a degradação, dessa forma a exploração econômica dos recursos 
naturais deve ser feita com o menor ônus possível para o meio am-
biente, impondo-se promover a melhoria das condições do meio 
ambiente, realizar as compensações ambientais quando for o caso e 
considerar o dever de preservação.3

Os direitos humanos fundamentais expressam a proteção da 
dignidade da pessoa humana, são conquistas da humanidade, resul-
tam de processos históricos que levam à proteção jurídica de interes-
ses que atendem às necessidades humanas, constituindo “o conjunto 
de direitos e liberdades institucionalmente reconhecidos e garantidos 
pelo direito positivo”4. Daí a necessidade de sua proteção por meio 
de normas estabelecidas na Constituição. Trata-se de resguardar as 
liberdades, o bem estar, a dignidade da pessoa humana, ou seja, de 
assegurar o direito a uma vida digna, de resguardar a integridade 
física e psíquica, de proteger a saúde, de promover o acesso à mora-
dia, ao saneamento básico, ao consumo de água potável, de respirar 
o ar limpo, de viver em um meio ambiente ecologicamente seguro, 
sadio, sem poluição, pois o ambiente degradado, poluído, coloca em 

3 Ver ADI 3540, decisão na qual o STF reconhece que o direito ao meio ambiente 
equilibrado é um direito de terceira dimensão, direito este que estabelece a soli-
dariedade entre as gerações. Nesse sentido é também o entendimento de Paulo 
Affonso Leme Machado, segundo ele “a Constituição estabelece um verdadeiro 
compromisso intergeracional, pois a geração presente tem o dever de legar um 
ambiente sadio e equilibrado para as gerações que ainda virão.” (MACHADO, 
Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2014. p. 150). Ver também, GUERRA, Isabella Franco. Código Florestal Brasileiro. 
In:Curso de Direito Ambiental, organizadores AHMED, Flávio, COUTINHO, Ro-
naldo. Rio de Janeiro : Lumen Juis,2012, p.337.
4 SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. 
Curso de Direito Constitucional. 4ª ed ampliada, incluindo novo capítulo sobre 
princípios fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2015, p.297-298.



Revista de Direito e Política72

risco a saúde e o bem estar das  pessoas, assim, quando se fala no 
direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade, à saúde, ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, é preciso entender que 
hoje os direitos fundamentais, seja de primeira, segunda ou terceira 
dimensão não se excluem, ao contrário, novos direitos surgem e vão 
sendo somados aos anteriormente reconhecidos.

O reconhecimento da necessidade de preservar o meio am-
biente e de encontrar meios para  promover a qualidade de vida foi 
objeto da Declaração de Estocolmo, aprovada em 1972 pela Confe-
rência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano: 

“Princípio 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade, 
à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em 
um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma 
vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de 
proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presen-
tes e futuras...”5

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é, portanto, di-
reito humano fundamental, pois, como diz a Constituição brasileira, 
essencial para a sadia qualidade de vida, o que torna importante a 
existência de mecanismos para garantir a sua esperada efetividade.

1.1 o meio ambiente natural: a proteção da vegetação  
 na Constituição de 1988 e na lei nº 12.651 de 2012

A Constituição de 1988, introduzindo uma visão biocêntrica,  
em seus dispositivos, prevê a proteção das florestas, da flora, das di-
versas formas de vegetação, firmando a orientação jurídica concer-
nente à utilização dos recursos naturais pela lógica da racionalidade, 
da sustentabilidade, de forma a atender as necessidades presentes 
sem esgotar a possibilidade de fruição futura, por conseguinte é vital 

5 Disponível em www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc 
Em 05-10- 2015.

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc
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prevenir os danos ao meio ambiente, melhorar as condições ambien-
tais e criar espaços territoriais protegidos.

As unidades da Federação brasileira podem criar espaços ter-
ritoriais especialmente protegidos. Esses espaços são áreas definidas 
a partir das funções e dos atributos ambientais que detêm, recebendo 
tratamento legal, impondo-se tanto ao Poder Público quanto à cole-
tividade o dever de defendê-los e de preservá-los6.

A Lei nº 12.651/2012, tem, por conseguinte, que ser aplicada à 
luz dos direitos humanos fundamentais e dos princípios estabeleci-
dos pela Constituição de 1988. É preciso mencionar que a tramitação 
do Projeto de Lei 1876 de 1999 no Congresso Nacional, que tratava 
da revogação da Lei nº 4771/65 e culminou na promulgação da refe-
rida Lei nº 12651, nasceu sob sérias críticas da comunidade científi-
ca7, provocando a preocupação na esfera jurídica, notadamente em 
consequência da diminuição da proteção ambiental e do retrocesso 
legislativo, levando a imediata propositura de ações diretas de incons-
titucionalidade. Contudo, o STF não acolheu o pedido de liminar e 
a lei vem sendo aplicada. Existem muitos pontos controvertidos na 
Lei nº12.651 de 2012, contudo, a análise nesse estudo ficará restrita 
ao regime jurídico das áreas de vegetação de preservação permanen-
te na nova Lei, tomando por base decisões do Superior Tribunal de 
Justiça, destacando não haver aqui a pretensão de esgotar as várias 
questões que a matéria pode vir a abranger.

Antes de analisar a ação civil pública e as decisões judicias so-
bre a proteção das áreas de preservação permanentes, serão tecidas 
algumas considerações sobre elas com base nos princípios.

6 Sobre os aspectos da partilha de competência em matéria ambiental na CRFB de 
1988 e a competência concorrente, ver GUERRA, Isabella Franco. Código Florestal 
Brasileiro. In:Curso de Direito Ambiental, organizadores AHMED, Flávio, COU-
TINHO, Ronaldo. Rio de Janeiro : Lumen  Juis,2012, p.342-343.
7 Sobre aspectos técnicos relacionados às áreas protegidas e aos debates relativos 
às áreas protegidas ver manifestação da SBPC, http://www.sbpcnet.org.br/site/pu-
blicacoes/outras-publicacoes/CodigoFlorestal__2aed.pdf acesso em 05-10-2015

http://www.sbpcnet.org.br/site/publicacoes/outras-publicacoes/CodigoFlorestal__2aed.pdf
http://www.sbpcnet.org.br/site/publicacoes/outras-publicacoes/CodigoFlorestal__2aed.pdf
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1.2 As áreas de vegetação de preservação permanente  
 enquanto espaços territoriais especialmente  
 protegidos, analisados sob a perspectiva dos princípios  
 do direito ambiental e da lei nº 12.651 de 2012

A Lei nº 6938/1981 que introduziu a Política Nacional do Meio 
Ambiente foi recepcionada pela Constituição brasileira e estabelece 
dentre seus instrumentos a criação de espaços protegidos.8

O termo espaço territorial especialmente protegido é o gênero, 
do qual são espécies, por exemplo, as unidades de conservação - ob-
jeto de sistematização dada pela Lei nº9985/2000 e as áreas de vegeta-
ção de preservação permanente e a reserva legal florestal - reguladas 
pela Lei nº 12.651 de 2012.

A Lei nº12.651 de 2012 é uma lei nacional que traz normas ge-
rais sobre a proteção da vegetação ( art.1º). Logo no artigo 1º, em seu 
parágrafo único e no caput do art 2º, vislumbram-se princípios como 
o da preservação do meio ambiente, cooperação, ação governamen-
tal/intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente, de-
senvolvimento sustentável, função socioambiental da propriedade. 

Os princípios são normas que possuem funções relevantes no 
processo de interpretação e aplicação do Direito, através da função 
axiológica indicam os valores dos institutos jurídicos, por meio da 
função teleológica esclarecem a finalidade do sistema de normas, pela 
função inibidora proíbem ações contrárias aos valores que encerram, 
por isso constituem referenciais necessários para a compreensão e 
aplicação dessa legislação.

O objetivo primeiro está dirigido a   assegurar o equilíbrio do 
meio ambiente, por isso, todos os meios e técnicas disponíveis têm 
que ser utilizados para evitar o dano ambiental, sendo esta a pre-
missa do princípio da prevenção. A criação de espaços territoriais 
especialmente protegidos, por ato do Poder Público, é um caminho 

8 Lei nº 6938/1981, art.9º, inciso VI.
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para atender ao princípio da prevenção, uma vez que a manutenção 
de determinadas áreas, nas quais a vegetação é imune ao corte, torna 
possível proteger a biota, assegurar a estabilidade geológica, evitando 
o desmatamento e o desequilíbrio ambiental, assegurando o bem es-
tar da população humana. 

Tendo em vista que o Brasil é considerado um país extrema-
mente rico em diversidade de espécies, o princípio da precaução in-
troduz o dever de cautela, de prudência, em situação de potenciali-
dade de dano sério e irreversível torna-se mais que relevante refletir 
antes de agir e conhecer melhor o meio ambiente antes da aprovação 
de projetos que envolvam demasiados riscos ambientais. Na ótica de 
precaução, a ausência de certeza científica sobre as conseqüências 
da realização de um determinado empreendimento econômico não 
pode servir de desculpa para não serem tomadas as medidas de se-
gurança ambiental9.

A Constituição determina, conforme o disposto no 23, inciso 
VI e no inciso III do parágrafo 1º do artigo 225, ao Poder Público 
proteger o meio ambiente, dessa forma estabeleceu o dever da União, 
do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios de exercer o poder 
de polícia administrativo a fim de promover a defesa do meio am-
biente, realizando o controle sobre atividades de risco ambiental e 
adotando medidas para a preservação dos ecossistemas. Sob essa óti-
ca, o princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio 
ambiente impõe ao Poder Executivo adotar ações para a promoção 
da defesa do meio ambiente a partir dos referenciais da precaução e 
da prevenção. Seguindo esses referenciais principiológicos, a criação 
de espaços territoriais especialmente protegidos é uma das ferramen-
tas para alcançar tal objetivo10. 

No contexto de um Estado Democrático de Direito, o prin-
cípio da participação popular na defesa do meio ambiente indica a  

9 GUERRA, Isabella Franco. Op. Cit., p.340.
10 GUERRA, Isabella Franco. Ib idem. 
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presença do interesse público quanto à matéria ambiental, conse-
quentemente, é relevante a publicidade para garantir o acesso pú-
blico à informação ambiental, pois as pessoas só têm condições de 
decidir sobre algo que conhecem, sobre o qual tenham informação. 
Logicamente que, exercer ativamente a cidadania, com condições de 
participar de processos decisórios que envolvam a tomada de decisão 
em matéria ambiental, depende de transparência e de informação. 

A justiça ambiental está na ordem do dia e torna-se cada vez 
mais necessária a ampliação dos espaços de participação democráti-
ca. Na esfera ambiental devem ser abertas oportunidades para que o 
povo participe do processo de tomada de decisão sobre as questões 
que afetam o meio ambiente.

O princípio da função socioambiental da propriedade tam-
bém está relacionado às bases jurídicas relativas à manutenção de 
espaços protegidos, Esse princípio está amparado por diversos dis-
positivos constitucionais e pela legislação infraconstitucional, as-
sim, os artigos 5º, incisos XXII e XXIII, 170, III e VI, 186 da CRFB 
de 1988, bem como o artigo 2º da Lei nº12.651 de 2012 proíbem o 
uso nocivo da propriedade e justificam as ações do Estado que o le-
vem, por exemplo, a estabelecer limitações administrativas sobre os 
imóveis tanto rurais quanto aqueles localizados em áreas urbanas, 
já que a fruição do direito de propriedade encontra limites de ordem 
pública ambiental.

O princípio da defesa do meio ambiente, por sua vez, e está 
inserido de forma expressa no capítulo da Ordem Econômica da 
Constituição de 1988, no artigo 170, inciso VI, logo, as atividade de 
natureza econômica terão que considerar os limites e a segurança 
ambiental, pois as atividades empresarias não constituem um fim em 
si mesmas.

A proteção do meio ambiente interessa a todos, impõe a ação 
do Poder Público e requer a cooperação da sociedade civil. Nesse 
caminho, é preciso lembrar que o Brasil assumiu o compromisso, 
perante a comunidade internacional, de promover a conservação de 
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espaços naturais, uma vez que assinou a Convenção da Diversidade 
Biológica-CDB11 e se comprometeu a desenvolver políticas públicas 
voltadas para a preservação da diversidade da fauna e da flora, conse-
quentemente, várias ações precisam ser colocadas em prática, dentre 
elas criar e manter espaços territoriais especialmente protegidos.

A Lei 12.651 em seu artigo 2º dispõe que“ As florestas existen-
tes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, re-
conhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de pro-
priedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente 
esta Lei estabelecem.” O teor desta disposição legal reproduz o sen-
tido da função socioambiental da propriedade, restando claro que  
a exploração econômica dos recursos ambientais é viável desde que 
respeitados os limites traçados pela legislação, pois o meio ambien-
te enquanto bem de uso comum do povo encontra-se inserido na 
categoria dos chamados direitos difusos, que por sua vez têm como 
característica pertencerem a  um número indeterminado de pessoas, 
não havendo uma relação jurídica base entre elas, mas apenas um 
interesse comum, uma situação fática que as une, sendo que trata-se 
de um direito indivisível, que pertence a cada um e a todos ao mesmo 
tempo, estando em estado fluido, difuso.

A Lei nº 12.651 no art 2º, parágrafo 1º estabelece que, em re-
lação à exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às 
disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, o 
que deve ser compreendido como uso nocivo da propriedade.

O artigo 2º, parágrafo 2º e o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei  
nº 12.651 de 2012 estabelecem que a obrigação de manter a vegetação 

11 A CDB está em vigor no Brasil.  De acordo com Geraldo Eulálio do Nascimen-
to e Silva sua ratificação foi depositada nas Nações Unidas pelo Brasil em 1994. 
SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional2ª edi-
ção rev e atualizada.Rio de Janeiro: Thex, 2002. Ver também Brasil.Coletânea de 
Direito Internacional. Organizador Valério de Oliveira Mazzuoli.3ªed.São Paulo: 
Revista dos Tribunais,2005, p.834.

atualizada.Rio
Brasil.Colet�nea
Mazzuoli.3�ed.S�o
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de preservação permanente tem natureza real, assim, é transmitida 
ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência do domí-
nio ou posse de imóvel rural. 

No artigo 3º, inciso II, da lei nº12.651, há o conceito de área de 
vegetação de preservação permanente- APP:

“área de preservação permanente: área protegida , coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preser-
var os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, 
a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, pro-
teger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.

Esta vegetação é imune ao corte e possui funções ecológicas 
importantes, por isso denominada de “vegetação de preservação per-
manente”. Como o nome indica, é aquela que tem que permanecer, 
ficar, não podendo ser retirada. 

Assim, há o dever do proprietário de manter a vegetação destas 
áreas, que não poderão sofrer o chamado corte raso, pois do con-
trário descumpriria o princípio da função socioambiental da pro-
priedade e restaria caracterizado o uso nocivo. Nesse sentido, há um 
verdadeiro dever de abstenção, ou seja, de não retirar a vegetação, de 
não degradar. Em relação a estas áreas é preciso compreender que 
o dever imposto ao proprietário de mantê-las preservadas não gera 
direito à indenização, uma vez que caracteriza verdadeira limitação 
administrativa12, que é uma imposição de ordem geral e gratuita. 

12 Limitação administrativa, de acordo com a definição de Hely Lopes Meirelles “é 
toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do 
exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar so-
cial.” MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª ed. São Pau-
lo: Malheiros, 2010. p. 664. A fim de trazer elementos que permitam compreen-
der  a natureza jurídica de limitação administrativa da APP, segue a explicação de 
Maria Sylvia Zanella di Pietro:“As limitações podem, portanto ser definidas como 
medidas de caráter geral, previstas em lei com fundamento no poder de polícia 
do Estado, gerando para os proprietários obrigações positivas ou negativas, com o 
fim de condicionar o exercício do direito de propriedade ao bem-estar social.”DI 
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Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já se pronunciou 
sobre a inexistência de direito à indenização de APP, em decisão da 
Oitava Câmara Cível, Apelação Cível nº 0032633-14.1990.8.19.0001, 
em que foi Relatora a Desembargadora Ana Maria Oliveira, que tem 
a seguinte Ementa:

Responsabilidade civil. Ação de rito ordinário na qual os Au-
tores pretendem indenização por dano material que teriam 
sofrido em decorrência da desvalorização de terrenos de sua 
propriedade em razão de limitações administrativas do uso 
do solo no bairro de Grumari. Sentença inicialmente prola-
tada que foi anulada para realização de prova pericial. Nova 
sentença proferida, julgando improcedente o pedido inicial. 
Apelação dos Autores. Terrenos adquiridos pelos Autores na 
vigência da Lei 4.771/65 – Código Florestal que contém regras 
gerais a serem observadas com a finalidade de preservação 
ambiental. Imóveis localizados na região de Grumari que se 
destaca por ecossistema de restinga, protegida desde a entrada 
em vigor do Código Florestal. Alterações do uso dos imóveis 
oriunda do tombamento de que trata o Decreto nº 5467/85 
e das limitações administrativas ao uso do solo no bairro de 
Grumari previstas na Lei Municipal nº 944/86, regulamenta-
da pelo Decreto 11.849/92, que não impediram o exercício do 
direito de propriedade. Apelantes que não demonstraram que 
tivessem requerido e obtido, na vigência do Decreto 834/77 
e PA 34105, autorização para aproveitamento econômico dos 
imóveis de sua titularidade. Limitações administrativas que 
decorrem do exercício do poder de polícia. Inexistência do 
dever de indenizar. Desprovimento da apelação.13

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 123.
13 AC nº 0032633-14.1990.8.19.0001-TJRJ. Relator Des. Ana Maria Oliveira. 8ª 
Câmara Cível, sessão de julgamento: 22/06/2010. Disponível em <http://www.tj.rj.
jus.br>. Acesso em 24 de jan. 2012. Ainda que a decisão tenha sido fundamentada 
na Lei 4771/65, vigente na época da decisão, o significado e finalidade da APP es-
tão mantidos na Lei 12651 de 2012, razão pela qual a citada decisão continua a ser 
uma referência importante para esse estudo.

http://www.tj.rj.jus.br
http://www.tj.rj.jus.br
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O artigo 4º da Lei nº 12.651 de 2012 traz uma relação exempli-
ficativa de áreas consideradas como de vegetação de preservação per-
manente. Dentre elas estão incluídas as faixas marginais de vegetação 
ao longo dos cursos d’água, conhecidas como mata ciliar, assim como 
os cílios protegem os olhos elas protegem o solo e as águas, uma vez 
que impedem que a terra seja carreada para o rio, evitando o assorea-
mento. A vegetação das encostas em determinada declividade é área 
protegida e configura vegetação de preservação permanente, pois é 
essencial para garantir a estabilidade geológica. Também a vegetação 
no topo de morro é de preservação permanente. Houve, contudo, 
uma preocupante alteração no que tange à proteção do topo de mor-
ro, pois a Lei 4771/65 determinava no art 2º, alínea “d”, a sua respec-
tiva proteção, sem fixar que o morro, monte ou montanha tivesse 
uma altura mínima, bastava que fosse simplesmente topo de morro, 
ao passo que a Lei nº12.651/2012, no inciso IX do art.4º, estabelece a 
proteção “no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura 
mínima de 100 ( cem ) metros e inclinação maior que 25º”, dessa for-
ma diminuiu a proteção. 

Um aspecto positivo e relevante introduzido por essa nova Lei 
foi a inclusão do manguezal como área de preservação permanente, 
estando definido no inciso XIII do artigo 3º e incluído como APP no 
artigo 4º da Lei nº12.651 de 2012.

O teor do referido artigo 4º é o seguinte: 

“Art. 4° “Considera-se Área  de Preservação Permanente, em 
zonas rurais ou urbanas, para o efeito desta Lei: I - as faixas 
marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 
(dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham 
de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;



81Volume 22 – Ano XII

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham 
de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa 
com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo 
d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa 
marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
(...)
VII – os manguezais, em toda a sua extensão;”

A justificativa para a proibição de supressão da vegetação nas 
áreas previstas no artigo 4º da Lei nº12.651 está, portanto, relaciona-
da, por exemplo, com a manutenção da cobertura vegetal protetora 
dos recursos hídricos e do solo.14 

Maria Luiza Granziera explica que essas áreas “possuem uma 
característica única em relação aos demais espaços protegidos, no 
que se refere ao ato de criação. O Código Florestal estabelece a pro-
teção dessas áreas pelo só efeito da lei, quer dizer, em função apenas 
de sua localização(...). Disso decorre que as APP podem incidir tanto 
sobre o patrimônio público quanto particular15”. 

Sobre a delimitação da APP é preciso notar que o texto da Lei 
12.651, artigo 4º, I, modifica substancialmente a extensão da faixa ci-
liar, pois fixa que o cálculo será feito desde a borda da Calha do leito 
regular do rio, ao passo que pelo artigo 2º da Lei nº 4771/65 o cálculo 
era desde o seu nível mais alto. 

Outro ponto necessário a considerar, nesse caso, positivo, é o 
dever do novo adquirente de reflorestar a vegetação de preservação 
permanente, ainda que esta tenha sido retirada pelo antigo proprie-
tário. Trata-se de obrigação de natureza propter rem. 

14 Ver GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 
2009, p.326. Embora nessa obra a Autora estivesse fazendo a análise da Lei 4771 
que vigia até então, a explicação também se aplica a Lei 12.651.
15 Op. Cit. p.329.
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Paulo Affonso Leme Machado explica que a APP é uma área 
com quíntupla característica, pois (a) trata-se de uma área, que pode 
ou não estar coberta por vegetação nativa, isto é, pode ser coberta 
por vegetação exótica; (b) não é uma área qualquer é área protegi-
da; (c) é permanente e , portanto, cabe à sociedade e ao Poder Pú-
blico realizar esforços para mantê-la e recuperá-la; (d) é uma área 
que apresenta funções ambientais específicas, como a de preservação 
hidrológica, paisagística, de estabilidade do solo, da biodiversidade; 
possuindo, ainda, a função de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
assegurar o bem estar da população humana; a APP visa a proteção 
do solo evitando a sua erosão, (e) a supressão indevida dessa vege-
tação gera a obrigação do proprietário de recuperá-la .Comentando 
o art 4º da Lei 12651/2012, ressalta, ainda, que  há a autoaplicabili-
dade do dispositivo legal, não exigindo a regulamentação para a sua 
aplicação, a existência da APP independe de ato do Poder Executivo, 
bastando que seja verificada a ocorrência de determinadas situações 
fáticas determinadas pela própria Lei nº 12651.16  

Um grande problema pode ser visto na forma que a Lei 12.651 
de 2012 tratou no artigo 61-A a recomposição de espaços protegidos, 
descuidando das premissas básicas estabelecidas pelo artigo 225 da 
Constituição de determina a reparação do meio ambiente. 

 Guilherme José Purvin de Figueiredo17 pontifica a modificação 
introduzida pela nova lei em relação às APPs e a determinação de re-
composição de apenas 5 metros, enfatizando que “a função ambien-
tal das APPs ripárias, por seu turno, resta totalmente inviabilizada, já 
que não há como cogitar da formação de corredores ecológicos, da 
filtragem de sedimentos e agrotóxicos ou da preservação da higidez 
do solo em margens de apenas cinco metros de rios que podem ter 

16 Paulo Affonso Leme Machado, Legislação Florestal (Lei 12.651/2012) e Com-
petência e Licenciamento Ambiental (Lei Complementar 140/2011), São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 12. 
17 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de Direito Ambiental. 6ª 
ed,ver,atual,ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, P.346.
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mais de 600 metros de largura. Afinal, nem a fauna silvestre nem 
a correnteza dos rios podem distinguir pequenos módulos fiscais de 
grandes latifúndios. Resta aqui configurada hipótese de inconstitucio-
nalidade da nova lei, por afronta ao art.225, §1º, III, in fine, da CF 88 
(alteração de espaço territorial especialmente protegido que compro-
mete a integridade dos atributos que justificaram a sua proteção).”

A ocupação irregular das áreas de encostas e mesmo das faixas 
marginais ao longo dos cursos d´água, identificadas como de pre-
servação permanente, gera uma situação de risco para a população 
e não resolve o problema de moradia. Acarreta, infelizmente, desas-
tres ambientais. A dificuldade das autoridades públicas em fiscalizar 
e coibir a ocupação de tais áreas provoca sinistros de grandes pro-
porções, como quando ocorrem os deslizamentos nos períodos de 
chuvas, que levam casas e vidas humanas.

1.3 área de preservação permanente em perímetro  
 urbano 

A vegetação de preservação permanente também tem que ser 
mantida em área urbana, podendo o Plano Diretor tratar da matéria, 
atendendo aos limites da norma geral.

O artigo 4º da Lei 12.651 é claro no sentido de que as APPs 
também terão que ser mantidas em áreas urbanas. Quanto à possi-
bilidade da legislação municipal  dispor sobre a matéria, é preciso 
lembrar que o artigo 30, inciso II da CRFB/88, já mencionado, es-
tabelece que o Município pode suplementar a legislação federal e a 
estadual, por isso é preciso combinar o disposto nesse mencionado 
artigo com o artigo 24 da Constituição, já que este último trata , por 
exemplo, da competência para legislar sobre matéria urbanística, não 
havendo qualquer dúvida quanto a ser tal matéria assunto de interes-
se municipal, de forma que a interpretação lógica, sistemática e que 
busque a unidade da Constituição permite afirmar com segurança 
que o legislador municipal poderá elaborar normas, seja na esfera 
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da lei de ocupação do solo ou do plano diretor, sobre as áreas de 
preservação permanente, mas terá que seguir os limites fixados na 
legislação nacional, a saber, o disposto na Lei nº 12.651, uma vez que 
esta é norma geral18. 

O interesse público prevalece sobre o privado, então, por ra-
zões de ordem pública ambiental, o proprietário tem que manter a 
vegetação de preservação permanente. Em contrapartida, para as 
propriedades rurais existe a previsão de isenção do imposto terri-
torial rural- ITR, em relação à APP, nos termos da Lei nº 12.651 de 
2012, artigo 42, II, c (já era previsto na Lei nº 9393/96). Nesse sen-
tido, a legislação municipal também deveria prever a isenção para o 
IPTU em relação a estas áreas.

1.4 A Criação de área de preservação permanente por  
 Ato do poder público

O artigo 6º da Lei nº 12.651 estabelece que o Poder Executivo 
poderá declarar outras áreas como APP nas seguintes hipóteses:

Art. 6º “Consideram-se, ainda, de preservação permanente, 
quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do 
Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras 
formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes 
finalidades:
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e 
deslizamentos de terra e de rocha; II - proteger as restingas 
ou veredas; III - proteger várzeas; IV - abrigar exemplares da 
fauna ou da flora ameaçados de extinção; V - proteger sítios de 
excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; 
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII - assegurar condições de bem-estar público; VIII - auxiliar 
a defesa do território nacional, a critério das autoridades milita-
res.IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importân-
cia internacional. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).”

18 GUERRA, Isabella Franco, op. cit., p.347.

militares.IX
militares.IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Mpv/571.htm#art1
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Assim, desde que declaradas por ato específico do Chefe do 
Poder Executivo, outras áreas, além daquelas estabelecidas no artigo 
4º da Lei ora analisada, também serão consideradas APP. 

1.5 Supressão de App 

A supressão de vegetação de preservação permanente é exceção. 
A regra é manter a vegetação. Entretanto, existem situações excepcio-
nais, definidas no artigo 8º da Lei nº12651, que podem justificar que o 
órgão público competente autorize a supressão dessa vegetação, como 
no caso de interesse social, de utilidade pública, ou atividade de baixo 
impacto ambiental. Entretanto essa autorização não implica em dis-
pensa da necessidade de licenciar atividades impactantes e que levem à 
supressão de vegetação localizada em APP. O EIA/RIMA é uma deter-
minação do artigo 225, §1º, inciso IV da CRFB/88, embasada no dever 
estatal de realizar o controle ambiental.

1.6 o dano Ambiental Sobre App

O dano ambiental é caracterizado quando uma ação humana 
repercute sobre o meio ambiente promovendo uma alteração negati-
va que diminui a qualidade ambiental, ou quando é lançado no meio 
ambiente matéria ou forma de energia fora dos limites tolerados pela 
legislação atingindo a biota. Então, se houver a desobediência ao de-
terminado pelo Código Florestal e ocorrer a supressão da vegetação 
em APP estará caracterizado o dano, acarretando o dever de repara-
ção, como determina o art 7º, §1º da Lei 12.651 de 2012. Outra nota 
relevante consiste na imprescritibilidade do dano ambiental.

Nos termos do art 225, §3 da CRFB/88, o dano ambiental pode 
sujeitar os infratores à responsabilização penal, administrativa e ao 
dever de reparação.

Este dano quando perpetrado sobre área de vegetação de pre-
servação permanente enseja a responsabilização civil do degradador, 
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assim, muitas ações civis públicas já foram movidas para buscar a 
reparação do dano e há importantes decisões do Superior Tribunal 
de Justiça sobre a matéria que merecem ser aqui citadas.

2 Aspectos gerais da Ação Civil pública Ambiental  
 e a sua importância para a defesa pela via  
 Judicial de áreas Ambientalmente protegidas

A Ação Civil Pública, prevista pela Lei nº 7347/1985, recepcio-
nada pela Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 1º prevê a 
possibilidade de buscar a responsabilização civil por dano ao meio 
ambiente tanto de ordem material quanto extrapatrimonial difuso. A 
interpretação finalista e  sistemática da Lei nº 7347 de 1985, a aplica-
ção integrada dos diplomas legais que introduzem os instrumentos 
de tutela coletiva no Brasil, como determina o princípio do micros-
sistema, aplicando a  sistemática processual prevista no Título III do 
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 21 
da Lei da ACP e do artigo 110 do CDC, e, ainda, com fulcro no artigo 
83 do CDC, que estabelece o princípio da atipicidade das ações cole-
tivas, justificam o uso de todas os meios processuais necessários para 
a defesa dos direitos transindividuais, logo, a cumulação de pedidos é 
possível, razão pela qual o artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública tem 
que ser interpretado no sentido de ser possível o pedido de condena-
ção em obrigação de fazer, de não fazer e indenizar.

O princípio da reparação integral do dano ambiental também 
corrobora o entendimento pela viabilidade da cumulação de pedi-
dos, mormente porque haverá situações em que será necessário que 
o réu se abstenha realizar determinada conduta, como por exemplo 
não desmatar, sendo ainda imprescindível a condenação em obri-
gação de fazer, qual seja, recuperar a área degradada e, ainda, inde-
nizar, considerando o lapso temporal entre o período da perda da 
qualidade ambiental até a restauração do equilíbrio ambiental com a 
reintrodução de espécies.
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A legitimidade ativa ad causam está prevista no artigo 5º da Lei 
nº 7347 de 1985, havendo um rol de legitimados, que são entes in-
termediários da sociedade, considerados representantes adequados 
para litigar em juízo na defesa de direitos metaindividuais, como o 
direito ao meio ambiente equilibrado, caracterizando a substituição 
processual e, assim, verdadeira legitimidade extraordinária. Esta le-
gitimidade também pode ser caracterizada como concorrente e dis-
juntiva, portanto, a atuação de um dos legitimados é autônoma em 
relação aos demais entes previstos na Lei.

Dentre os legitimados para a propositura estão os entes polí-
ticos da Federação, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, 
tendo em vista o papel que lhes é atribuído de atuar na promoção 
do interesse público primário, concretização dos direitos humanos 
fundamentais, manutenção da ordem pública, incluindo a segurança 
ambiental. Também os entes da Administração Pública indireta têm 
legitimidade, o que se justifica por serem um braço especializado do 
Estado, criados muitas vezes para o Estado cumprir seu papel na fis-
calização de atividades que requerem o controle do Poder Público, 
com base no poder de polícia administrativo19. 

O Ministério Público tem sua legitimidade respaldada em suas 
funções institucionais, amparadas no próprio texto constitucional, 
que estabelece no artigo 129, III ser atribuição do Parquet promover 
a ACP na defesa do meio ambiente. 

A Defensoria Pública poderá manejar a ação civil pública na 
promoção dos direitos supraindividuais dos hipossuficientes eco-
nômicos, incluída a defesa do direito difuso ao meio ambiente hígi-
do, nos termos do artigo 134 da CRFB de 1988, do artigo 4º, inciso 
VII, da Lei Complementar nº132 de 2009 e do artigo 5ª, inciso II da 
Lei nº7347 de 1985( redação conferida pela Lei 11.448 de 2007, que 
embora tenha sido objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade  

19 Ver artigos 23, VI do  artigo 225 da CRFB de 1988 e artigo 5º, incisos III e IV, da 
Lei nº 7.347 de 1985.
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nº 3943, movida pela Associação Nacional dos Membros do Ministé-
rio Público - CONAMP, o Supremo Tribunal Federal não acolheu o 
pedido de declaração de inconstitucionalidade e confirmou a legiti-
midade da Defensoria Pública  para mover a ACP).

As Associações Civis, precisarão estar constituídas de forma 
regular, há pelo menos um ano, tendo como finalidade institucional 
a defesa do direito transindividual que pretende tutelar pela via da 
ação coletiva, nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso V da Lei 
nº 7.347 de 1985.

A Lei nº 7347 de 1985 prevê, nos artigos 8º e 9º, a possibilidade 
do Ministério Público instaurar o inquérito civil, que é um procedi-
mento administrativo facultativo, que tem por objetivo permitir que 
o Ministério Público levante informações, documentos e provas que 
possam embasar a propositura da ACP. Assim, o Ministério Públi-
co pode mover diretamente a ACP sem ter instaurado o inquérito 
civil quando já possuir as informações e elementos suficientes para 
promover a demanda. Destaca-se, dentre os legitimados, que apenas 
o Parquet pode instaurar esse procedimento, os demais legitimados 
moverão sempre diretamente a ação por não possuírem atribuição 
para instaurar tal procedimento administrativo.   

Na busca de uma solução extrajudicial de controvérsias e da 
via consensual para a defesa de direitos transindividuais, o pará-
grafo 6º do artigo 5º da Lei nº 7347 de 1985 prevê a possibilidade 
dos órgão públicos legitimados, para mover a ACP, tomarem do in-
teressado compromisso de ajustamento de conduta, que tem força 
de título executivo extrajudicial. Pelo exposto, cabe observar que as 
Associações não podem tomar do interessado esse compromisso. 
Este instituto por ter força de título executivo extrajudicial precisa 
ser revestido de formalidades, como a forma escrita, qualificação das 
partes envolvidas, isto é, identificação do compromitente e do com-
promissário; identificação clara do objeto, definição nas cláusulas das 
obrigações e prazos para o cumprimento; também é recomendada 
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uma cláusula que indique a possibilidade do órgão público fiscali-
zar o cumprimento das obrigações; multa para o caso de atraso ou 
descumprimento, sendo certo que esta é uma cláusula penal que não 
substitui as obrigações ajustadas, e, ainda, estabelecer a publicidade.

Quanto à competência para processar e julgar a ACP, o artigo 
2º da Lei nº 7.347 de 1985 estabeleceu que a demanda será proposta 
no local do dano. Nos termos do artigo 109 da Constituição brasilei-
ra, se a União ou uma Autarquia Federal for parte a demanda será di-
rimida na Justiça Federal. Considerando o artigo 93 do CDC, quan-
do o dano for de âmbito nacional ou regional a ação será proposta na 
Capital do Estado ou no Distrito Federal.

Tendo em vista estar em jogo a defesa dos chamados direitos 
difusos, que se caracterizam pela indivisibilidade do objeto e pela titu-
laridade indeterminada, considerando que a fruição não é exclusiva de 
um dos detentores do direito, por pertencerem a cada um de nós e a 
todos nós ao mesmo tempo, o direito difuso ao meio ambiente protegi-
do é inalienável. A sadia qualidade de vida, por exemplo, é inegociável. 
Portanto, o compromisso de ajustamento de conduta significa a opor-
tunidade de tornar a conduta adequada à lei, corrigida. 

No caso de estar em jogo a recuperação de área ambiental-
mente degradada o compromisso de ajustamento de conduta deve-
rá refletir a busca da reparação in natura. As cláusulas devem fixar 
obrigações relacionadas ao que se buscaria no processo por meio da 
tutela específica. Portanto, não seria cabível substituir a obrigação de 
recompor a vegetação e recuperar a área pela doação de equipamen-
tos para os órgãos públicos. Se houver a execução do compromisso 
de ajustamento de conduta, o valor da multa será destinada ao Fundo 
previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347 de 1985.

Quanto aos efeitos da decisão, nos termos do artigo 16 da Lei 
da Ação Civil Pública, esta produz efeitos erga omnes e se o pedido 
for julgado improcedente por insuficiência de provas uma nova ACP 
poderá ser proposta com base em prova nova. 
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Considerando o amplo rol de legitimados, a viabilidade de 
utilizar a ACP preventiva ou repressivamente, a possibilidade de 
cumular pedidos e, inclusive, de pleitear a condenação por danos 
extrapatrimoniais difusos, a ação civil pública tem se mostrado um 
instrumento importantíssimo na busca da efetividade do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

3 A Ação Civil pública Ambiental e a proteção das  
 áreas de vegetação de preservação permanente  
 à luz de decisões do Superior tribunal de Justiça

A propositura de ações civis públicas ambientais pelos diversos 
legitimados previstos no rol do artigo 5º da Lei nº 7.347 de 1985, tem 
possibilitado a tutela judicial do meio ambiente. Embora cada vez 
mais seja buscada a solução alternativa de conflitos, espacialmente 
pela via consensual, como acontece com a utilização do compromis-
so de ajustamento de conduta, muitas questões ainda são judicializa-
das e a interpretação dos Tribunais Superiores no tocante à aplicação 
da legislação florestal é importante, de forma que o Poder Judiciário 
tem um papel relevante na concretização do dever imposto ao Po-
der Público de defender o meio ambiente, nesse sentido, a referência 
que o texto constitucional faz ao Poder Público é no sentido amplo, 
pois as funções estatais devem ser desempenhadas considerando o 
princípio do Estado Democrático de Direito, que tem dentre os seus 
fundamentos a prevalência dos direitos humanos fundamentais, es-
tando aí incluída a atribuição dos Tribunais de cumprir e guardar a 
Constituição, portanto, na tutela coletiva ambiental também deverá 
o Judiciário considerar, na motivação de suas decisões, os ditames 
constitucionais, notadamente os concernentes à indisponibilidade 
do direito ao meio ambiente equilibrado, o princípio in dubio pro 
natura,  a prevenção e a reparação integral.
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Considerando a importância das áreas de vegetação de preser-
vação permanente, algumas decisões sobre a proteção desse tipo de 
espaço protegido serão a seguir destacadas.

A Lei nº 12.551 de 2012 incluiu o manguezal como área de pre-
servação permanente. Porém, embora a Lei anterior (Lei nº 4.771 de 
1965) não tivesse mencionado o manguezal, os ditames constitucio-
nais já traziam bases para exigir a sua proteção. Destacando a ne-
cessidade da proteção dessas áreas, em relação à proteção dos man-
guezais, é pertinente citar o Recurso Especial nº 650728-SC, do qual 
foi relator o Ministro Herman Benjamin, ainda que anterior à Lei  
nº 12.651 de 2012, uma vez que este trata da obrigação de recupera-
ção de manguezais, reconhecendo a vulnerabilidade desse ecossiste-
ma, identificando essa vegetação como de preservação permanente. 
Eis a ementa do aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JU-
RÍDICA DOS MANGUEZAIS E MARISMAS. TERRENOS 
DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANEN-
TE. ATERRO ILEGAL DE LIXO. DANO AMBIENTAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO 
PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ NA IMPLE-
MENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ATIVISMO 
JUDICIAL. MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO 
OU DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA TÁCITA.
SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. ART. 14, § 1°, DA LEI 6.938/1981.
(...)
“8. A legislação brasileira atual reflete a transformação cientí-
fica, ética, política e jurídica que reposicionou os manguezais, 
levando-os da condição de risco à saúde pública ao patamar 
de ecossistema criticamente ameaçado. Objetivando resguardar 
suas funções ecológicas, econômicas e sociais, o legislador atri-
buiu-lhes o regime jurídico de Área de Preservação Permanente.
9. É dever de todos, proprietários ou não, zelar pela preserva-
ção dos manguezais, necessidade cada vez maior, sobretudo 
em época de mudanças climáticas e aumento do nível do mar. 
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Destruí-los para uso econômico direto, sob o permanente in-
centivo do lucro fácil e de benefícios de curto prazo, drená-los 
ou aterrá-los para a especulação imobiliária ou exploração 
do solo, ou transformá-los em depósito de lixo caracterizam 
ofensa grave ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
ao bem-estar da coletividade, comportamento que deve ser 
pronta e energicamente coibido e apenado pela Administra-
ção e pelo Judiciário.
10. Na forma do art. 225, caput, da Constituição de 1988, o 
manguezal é bem de uso comum do povo, marcado pela im-
prescritibilidade e inalienabilidade. Logo, o resultado de ater-
ramento, drenagem e degradação ilegais de manguezal não se 
equipara ao instituto do acrescido a terreno de marinha , pre-
visto no art. 20, inciso VII, do texto constitucional.
11. É incompatível com o Direito brasileiro a chamada desafe-
tação ou desclassificação jurídica tácita em razão do fato con-
sumado.
12. As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de 
lixo ou resíduos no solo são de natureza propter rem, o que 
significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro 
proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé 
do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade 
subjetiva, baseada em culpa.
13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano 
ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando de-
veria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, 
quem financia para que façam, e quem se beneficia quando 
outros fazem.
14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das re-
correntes com o dano ambiental em questão, surge, objetiva-
mente, o dever de promover a recuperação da área afetada e 
indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, 
§ 1°, da Lei 6.938/81.(...)20

20 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. REsp nº 650.728 - SC. 
Recorrente: H Carlos Schneider S/A Comércio E Indústria E Outro.Recorrido: Mi-
nistério Público Federal.
Relator Ministro  Herman Benjamin.Julgado em 23/10/2007, DJ 02/12/2009 , Site 
www.stj.jus.br Acesso em 05/10/2015.

BRASIL.Superior
Outro.Recorrido
Benjamin.Julgado
www.stj.jus.br
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Outra decisão, na esfera do STJ, que trata da obrigação de recu-
perar área protegida, no caso APP, é a do REsp 34374121, em que foi 
Relator o Ministro Franciulli Netto, que trata da aplicação do prin-
cípio da função socioambiental da propriedade, analisa a questão do 
poluidor indireto e a obrigação do novo proprietário recuperar a ve-
getação de APP.   

Os Ministros ds Segunda Turma do STJ ao apreciar, na sessão 
de 02/10/2012, a PETno Recurso Especial nº 1.240.122-PR, relata-
da pelo Min Herman Benjamin, decidindo por unanimidade não 
conhecer do pedido de reconsideração apresentado pelo Reque-
rente, entenden do que, “como deixa claro o Novo Código Florestal  
(art. 59 ), o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações 
ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, 
de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao 
contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas 
áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de pro-
cedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização 
Ambiental- PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental 
Rural – CAR (§2º) e a assinatura de Termo de Compromisso (CT), 
valendo este como título extrajudicial (§3º). Apenas a partir daí ‘se-
rão suspensas’ as sanções aplicadas ou aplicáveis (§5º, grigo acrescen-
tado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no 
TC, ‘as multas ambientais’ (e só elas) ‘serão consideradas convertidas 
em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente.’(...) os autos de infração já constituídos permanecem 
válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - apenas a 
sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, 

21 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma.REsp 34741. Julgado 
em 04.06.202.Documento: 102959 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - 
DJ: 07/10/2002 www.stj.jus.br Acesso em 05.10.2015. Embora uma decisão bem 
anterior a nova legislação florestal, isto é, Lei nº12.651 de 2012, trouxe referen-
ciais fundamentais para a proteção de espaços protegidos, considerando o dever 
de reparação. 

BRASIL.Superior
Turma.REsp
04.06.202.Documento
http://www.stj.jus.br
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no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas 
no PRA ou no TC.”22  

A decisão do STJ, no Recurso Especial nº 1.269.494 - MG 
(2011/0124011-9), da qual foi Relatora a Minsitra Eliana Calmon, 
Recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais , Re-
corridos a Fundação Uberlandense de Turismo Esporte e Lazer -  
FUTEL, e o Município de Uberlândia, envolveu a discussão sobre a 
possibilidade de cumulação de pedidos em ação civil pública que ti-
nha por objeto a proteção de nascentes, que são áreas de preservação 
permanente e de parque, que é unidade de conservação, regido pela 
Lei nº 9985 de 2000, também inserido dentre os espaços territoriais 
especialmente protegidos,  tendo havido o pedido de fazer repara-
ção e de indenização por dano moral coletivo. Essa decisão abordou 
questões cuidam do objeto da tutela coletiva ambiental, especifica-
mente a análise do artigo 3º da Lei nº 7.347 de 1985 e a discussão 
quanto á possibilidade de cumulação de pedidos e de condenação 
a indenizar os danos morais coletivos. Quanto á questão da possi-
bilidade jurídica do pedido de indenização do dano  moral coletivo 
o artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, com a rdação dada pela Lei 
nº 8.884 de 1994 (Lei que tratava do Sistema Brasileira de Defesa da 
Concorrência e foi revogada pela Lei nº 12.529 de 2011, que man-
tém como objeto da ACP a indenização por dano moral coletivo), 
possibilita tal pedido e, assim, o foi reconhecido pela decisão que 
abaixo passa a ter trechos transcritos.

A Ementa do Resp nº 1.269.494 – MG23 tem o seguinte teor:

“AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO 

22 BRASIL. STJ, 2ª TURMA, Rel Min Herman Benjamin. Julgado em 02/10/2012.
DJe: 19/12/2012, Site www.stj.jus.br Acesso em 05/10/2015
23 BRASIL. STJ, 2ª TURMA, Rel Min Eliana CALMON. Julgado em 24/09/2013. 
Documento: 1194493 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/10/2013 
Página  1 de 13. Site www.stj.jus.br Acesso em 05/10/2015.

2012.DJe
2012.DJe
http://www.stj.jus.br
http://www.stj.jus.br
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DO MEIO AMBIENTE. COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ. 
OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA.  
CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER COM INDE-
NIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 3º DA LEI 7.347/1985. POS-
SIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMEN-
TO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal 
de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais 
ao julgamento da lide. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a 
logicidade hermenêutica do art. 3º da Lei 7.347/1985 permite 
a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não 
fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, 
a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano am-
biental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela cole-
tiva. 3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera 
repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua 
reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações 
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 4. O dano 
moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do 
grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de 
que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual 
fosse um indivíduo isolado. 5. Recurso especial provido, para 
reconhecer, em tese, a possibilidade de cumulação de inde-
nização pecuniária com as obrigações de fazer, bem como a 
condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos 
autos ao Tribunal de origem para que verifique se, no caso, 
há dano indenizável e fixação do eventual quantum debeatur”.

Nessa decisão, a Ministra Eliana Calmon, em seu voto, ressaltou:

“A cumulação das condenações, portanto, é permitida pelo 
ordenamento jurídico em vigor, fazendo-se imprescindí-
vel o exercício de interpretação sistemática do art. 21 da  
Lei 7.347/1985 com o art. 83 do Código de Defesa do Consu-
midor, bem como o art. 25, IV, ‘a’, da 
Lei 8.625/1993, arts. 2º e 4 º da Lei 6.938/1981, e arts. 129 e 
225, § 3º, da CF/1988, a fim de possibilitar a concreta e cabal 
reparação do dano ambiental pretérito, já consumado.
Ainda, deve o magistrado, ao aplicar as normas de Direito 
Ambiental, considerar o comando do art. 5º da Lei de Intro-
dução às normas do Direito Brasileiro, para ‘atender aos fins 
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sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum’. De-
rivado dessa regra é o caso em que, havendo dúvida ou algu-
ma anomalia técnica, a norma ambiental deve ser interpretada 
ou integrada de acordo com o princípio hermenêutico in du-
bio pro natura.
Portanto, a recuperação da área degradada não exime o degra-
dador do meio ambiente da responsabilidade pelo pagamento 
de indenização. 
A interpretação sistemática das normas que integram o elenco 
constitucional e infraconstitucional de proteção ao meio am-
biente permite a cumulação de pedidos em ação civil pública 
ambiental, visando ao cumprimento do princípio da máxima 
reparação do dano.24”

É preciso considerar que a lesão ao meio ambiente atinge um 
direito humano fundamental, atinge um direito difuso, pertencente 
a toda a coletividade, incluindo as gerações futuras, de natureza in-
disponível, a reparação integral da lesão ao meio ambiente não fica 
limitada à recuperação, quando possível, do espaço protegido, há que 
se levar em conta que a recuperação do meio ambiente degradado é 
lenta, muitas vezes a lesão acarreta diminuição da diversidade bioló-
gica, implica também em perda da qualidade ambiental, repercutin-
do para além da esfera material e provocando uma lesão de natureza 
extrapatrimonial. 

A Ministra Eliana Calmon, ainda, no REsp nº 1.269.494-MG, 
analisando o dano moral coletivo na esfera ambiental, destacou que:

“O dano moral deve ser averiguado de acordo com as caracte-
rísticas próprias aos interesses difusos e coletivos, distancian-
do-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que 
compõem determinada coletividade ou grupo determinado 
ou indeterminado de pessoas, sem 
olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão 
singularidade ao valor coletivo. 

24 REsp nº1.269.494 – MG, páginas 5-6.
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O dano extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do 
grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a 
cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. É 
evidente que uma coletividade pode sofrer ofensa à sua honra, 
à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes, 
tradições e ao seu direito a um meio ambiente salutar para si e 
seus descendentes. Isso não importa exigir que a coletividade 
sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indiví-
duo isolado. Essas decorrem do sentimento de participar de 
determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria 
individualidade à idéia do coletivo.
Assim sendo, reconheço a possibilidade de existência de dano 
extrapatrimonial coletivo, podendo o mesmo ser examinado 
e mensurado”. 

Conclusão

O direito ao meio ambiente equilibrado é direito humano fun-
damental, portanto, trata-se de um direito indisponível e imprescrití-
vel. Sendo assim, as áreas protegidas são espaços definidos que visam 
a segurança e a manutenção da qualidade ambiental. A Constituição 
de 1988 estabelece a responsabilidade de todos de defender o meio 
ambiente, reconhecendo que este direito pertence tanto á geração 
presente quanto às futuras gerações.

A Lei nº12.651 de 2012 impõe que a propriedade atenda aos 
limites da ordem pública e segurança ambiental. Assim, dentre as 
áreas protegidas previstas na referida Lei florestal, a APP é instituída 
considerando a função socioambiental a propriedade, é um tipo de 
espaço territorial especialmente protegido, que tem natureza jurídi-
ca de limitação administrativa e se for desmatada gera o dever de 
recomposição. A obrigação de reflorestar a APP que tenha sido des-
matadas é propter rem. 

A existência desses espaços protegidos é fundamental para a 
proteção da diversidade biológica, manter essas áreas é primordial 
para garantir o equilíbrio ambiental, e o próprio bem estar da popu-
lação humana.
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Estruturar os órgãos ambientais e dotá-los das adequadas con-
dições para que o Estado cumpra as diretrizes das políticas públicas, 
coloque em prática o planejamento ambiental, realize a fiscalização 
de forma eficaz, faz-se cada vez mais urgente.

Embora haja a perspectiva de implementação dos mecanismos 
que incentivem os proprietários a voluntariamente manter a cober-
tura vegetal nas respectivas propriedades, como o pagamento por 
serviços ambientais, ainda são necessários os instrumentos de co-
mando e controle. 

O sentimento constitucional é uma chama que precisa perma-
necer acessa, pois reflete a própria crença nos valores de liberdade e 
justiça.  A Constituição brasileira agasalhou as diversas dimensões 
dos direitos humanos, tendo enfatizado no artigo 225 a necessidade 
da proteção do equilíbrio ambiental, direito de terceira dimensão. 
Assim, a Lei nº 12.651 de 2012 precisa ser interpretada e aplicada à 
luz dos valores e referenciais contidos na Constituição Brasileira de 
1988, tendo em vista os princípios norteadores do Direito Ambiental, 
especialmente, considerando a defesa do meio ambiente, a proteção 
da qualidade de vida, a promoção da justiça ambiental, a prevalência 
do direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e o próprio Estado Democrático. 

A Lei nº 7.347 de 1985 trouxe para o ordenamento jurídico bra-
sileiro um meio de defesa processual do direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, viabilizando a reparação integral do dano, 
inclusive trazendo a possibilidade de cumulação de pedidos de obriga-
ção de não fazer, por exemplo, não suprimir vegetação de área prote-
gida, de fazer, como a obrigação de reflorestar, e de indenizar os danos 
morais coletivos ocasionados pela lesão ao meio ambiente equilibrado.

A luta pela promoção dos direitos humanos fundamentais, 
nesse caminho, pela garantia do mínimo existencial - que inclui a 
proteção ecológica, impõe a adoção de medidas de prevenção, mas 
também requer a instrumentalização do processo para a consecução 
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desses objetivos, amparados nos fundamentos do Estado Democráti-
co, constitucionalmente reconhecidos, e que trazem em suas premis-
sas a efetividade do Direito, da justiça socioambiental e da solidarie-
dade intergeneracional.
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limitES dA polítiCA EConÔmiCA  
no EStAdo dE dirEito

Ricardo Antonio Lucas Camargo1

Gostaria de iniciar este pronunciamento com uma crença: a 
de que estaria seguindo as trilhas do Conselheiro Acácio. Por quê? 
Justamente porque deveria ser óbvio, para todo bacharel em Direito, 
que quando se tem em questão o exercício do poder, qualquer que 
seja ele, tem-se presente a possibilidade do respectivo titular reduzir 
o espaço de atuação de todos os demais indivíduos que com ele divi-
dem o espaço físico no planeta. E que, consequentemente, a definição 
da posição de poder implica uma definição de quem pode atuar com 
mais amplitude e quem pode atuar com menos amplitude. Como to-
dos querem ter a possibilidade mais ampla de atuação, é claro que 
a “vontade de cada qual em direção ao poder” – para utilizar uma 
expressão de sabor tanto wagneriano quanto nietzscheano – é uma 
constante e, pois, quando alguém tem, por qualquer circunstância,  

1 Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – Membro do IBAP
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de se submeter à vontade de outrem, tal situação demanda uma ex-
plicação convincente, que pode ir desde o medo de ser destruído até 
um referencial valorativo universal. Todos conhecem a fábula de La 
Fontaine (1621-1695), que foi retomada por Monteiro Lobato (1882-
1948), intitulada O velho, o menino e a mulinha. O velho e o meni-
no conduzem a respectiva mulinha ao mercado para vendê-la e, no 
caminho, cruzam com pessoas que criticam as mais diversas formas 
de a conduzir – os dois montados na mulinha, o menino montado e 
o velho puxando-a pelo cabresto, o velho montado e o menino pu-
xando-a pelo cabresto, os dois andando e a mulinha sem ninguém 
ao lombo e, ao fim, o velho e o menino a carregá-la nas costas –, 
até que o velho se dá conta de que não teria como contentar a todos 
e, portanto, teria de guiar-se pela própria consciência. Embora este 
raciocínio valha entre aqueles que se percebem como iguais entre si, 
a fábula em questão também nos traz um alerta importante quan-
to ao problema da simpatia enquanto critério de julgamento: com 
efeito, quando estamos sob a possibilidade de um julgamento apto a 
produzir efeitos válidos em nossa vida, de que possa decorrer altera-
ção na nossa liberdade ou na titularidade de nossos bens, nenhuma 
segurança pode existir se depender do imponderável da simpatia do 
julgador. Não estaria, aqui, a dar uma interpretação forçada quanto a 
este segundo sentido possível para a fábula, quer porque La Fontaine 
era súdito de Luís XIV (1638-1715) e conhecia bem os desconfortos a 
que se submetia quem quer que caísse no desagrado do Rei Sol, quer 
porque Monteiro Lobato era bacharel em Direito e conhecia como 
poucos os problemas dos julgamentos baseados exclusivamente no 
gosto pessoal das autoridades. Por isto, tem-se aqui uma das mais 
didáticas formas de explicar a preocupação iluminista – iluminista, 
meus caros, iluminista, tenho de enfatizar, tendo em vista os tem-
pos que vivemos, em que desferem rótulos aptos a comprometerem a 
credibilidade de proposições a todo instante, porque adjetivar é mais 
fácil do que examinar – em buscar referenciais objetivos e gerais, abs-
tratos, para a valoração das condutas.
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Também já se tem como pertencente ao plano utópico, sem 
qualquer conotação pejorativa, a ideia de uma sociedade sem poder. 
Para que este fosse dispensável, os bens teriam de ser abundantes 
e suficientes para todos, ou teriam de ser todos suscetíveis de uso  
não-rival. Entretanto, é precisamente – isto foi constatado por Espi-
nosa (1632-1677) em seu Tratado político – o mesmo fundamento 
que dá como necessária a presença do poder numa sociedade que 
conduz à necessidade de que ele seja passível de controle, passível de 
limitações: sendo humanos os que têm a si cometido o exercício do 
poder, este teria toda a possibilidade de ser instrumentalizado para o 
fim oposto àquele para o qual se serve. De meio voltado à conserva-
ção do corpo social, converter-se-ia em meio de destruição em nome 
do interesse pessoal de quem manda. A atribuição de poder ao par-
ticular ou ao titular do monopólio da coação é uma função própria 
do Direito, já que este é que constitui o substitutivo da força pura e 
simples como meio de realização dos interesses de cada qual. Daí, 
a própria previsibilidade do exercício do poder, seja ele privado ou 
público, ser uma exigência de viabilização da própria vida em socie-
dade, sob pena de se cair na generalização dos conflitos de tal sorte 
que somente reste o destino, hoje inaceitável no contexto ocidental, 
que tanto valoriza o indivíduo enquanto fim em si mesmo, consoante 
a célebre fórmula de Kant na Fundamentação da metafísica dos cos-
tumes, de se viver em um aglomerado em que cada qual é um esbirro 
ou um beleguim, é um espancador ou um espião.

Quando se trata da política econômica, tem-se presente o exer-
cício do poder no sentido de influir nas situações voltadas à satisfação 
das necessidades humanas. Não podemos nos esquecer que o concei-
to basilar da Economia Política ainda é o de “necessidade”. Desde que 
se trate de exercício do poder, não se limitam os respectivos efeitos 
a quem esteja de acordo com ela, mas atingem a quantos estejam, de 
alguma forma, sujeitos ao titular desse mesmo poder. Recordemos: a 
sujeição não é uma questão puramente voluntária, porque ninguém 
gosta de estar na condição de submeter-se à vontade de outrem, é 
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uma questão de um título a que não se possa opor resistência válida. 
Fala-se na existência de um poder econômico privado e um poder 
econômico público nas obras dos juseconomistas, especialmente as 
que mais servem de norte ao expositor, as do Professor Washington 
Peluso Albino de Souza. Como a atribuição de poderes é uma fun-
ção própria do Direito, segue-se que a política econômica tem de ser 
compreendida sempre no contexto do ordenamento jurídico em que 
ela é adotada. Embora a realidade econômica não se confunda, ne-
cessariamente, com a disciplina jurídica do fato econômico, as rela-
ções entre a Economia e o Direito tornam-se mais evidentes quando 
se examinam os fatos econômicos fundamentais, tratados como “ins-
titutos”: a produção pressupõe a possibilidade de alguém, licitamen-
te, vir a converter o objeto, natural ou artificial, em bem, mediante 
processo admissível perante o corpo social; a circulação pressupõe 
a definição dos conceitos de propriedade e dos modos da respecti-
va aquisição e perda, bem como de disponibilidade do interesse; a 
repartição pressupõe a aptidão para a gestão da propriedade ou o 
desenvolvimento da atividade gerarem frutos; o consumo pressupõe 
a possibilidade de se tutelar a fruição do bem ou serviço em cará-
ter definitivo. Um bem é público ou é privado, é bem de consumo 
ou de produção, uma atividade será desempenhada pelo particular, 
em regime de concorrência, ou pelo Poder Público, em concorrência 
com o particular ou em regime de monopólio, um serviço público 
será desempenhado diretamente pelo Estado ou terá sua prestação 
delegada ao particular, haverá ou não nítida diferença entre patrões 
e empregados – neste particular, antes que pareça que estou a negar 
a “ordem natural”, recordo que veio a se chegar a isto num país que, 
entretanto, adotava um regime político de força, a Iugoslávia que, a 
partir da década de 60, estava baseada nas unidades autogestionárias, 
também conhecidas como “organizações do trabalho associado” -, 
tudo isto configurará o regime econômico adotado em um determi-
nado país a partir do referencial constitucional.
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Pois bem. Num Estado de Direito, pouco importam, aqui, 
as mais diversas qualificações – Estado “liberal” de Direito, Esta-
do “social” de Direito, Estado “democrático” de Direito e outras –, 
não existem manifestações de poder, tanto público quanto privado, 
que não estejam sujeitas a controle e cujo exercício possa ser tido 
como irresponsável. Esta possibilidade de controle e de responsabi-
lização se pôs como exigência indispensável a que, ao mesmo tempo 
em que se definia a titularidade do poder, viesse a ser assegurada a 
possibilidade de ação livre a cada indivíduo. Esta premissa se torna 
indispensável à avaliação de qualquer medida de política econômica, 
venha ela do particular ou do Poder Público. Afinal, não é a simpatia 
ou antipatia – lembremos, novamente, a fábula de La Fontaine e de 
Monteiro Lobato – que vai determinar a verificação de uma medida de 
política econômica ser adequada ou inadequada, benéfica ou danosa 
e, nesta última hipótese, a atribuição de responsabilidades: são os pa-
râmetros objetivos, estabelecidos no ordenamento jurídico. Não nos 
esqueçamos de que, na República de Weimar, afetada por uma crise 
econômica de grandes dimensões, ao invés de se estudarem as causas 
do problema, resolveu-se ir pelo caminho fácil da eleição da figura de 
um inimigo, cuja destruição, num passe de mágica, resolveria tudo e 
instalaria o País da Cocagna, no qual as necessidades se satisfariam 
por si mesmas e os sofrimentos desapareceriam por encanto. Tudo isto 
desenvolvemos como voltas em torno de um mote: em um Estado de 
Direito, não tem lugar a ideia de atribuição de consequências benéficas 
ou maléficas às pessoas de autoridade ou de particular em função do 
que sejam ou daquilo em que elas creiam ou daquilo de que elas gos-
tem ou deixem de gostar; a responsabilidade decorre tão-somente da 
conduta juridicamente qualificada, e não mais do que isto.

Mas quais serão os passos para o emprego dos parâmetros ob-
jetivos? Em primeiro lugar, tenhamos presente que a política econô-
mica se materializará pela ação ou omissão de um ente dotado de 
poder para agir, seja ele público ou privado. Diante do fato, verifica-
remos qual era o ente que estaria obrigado a agir, no caso de não ter 
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havido ação, ou a omitir-se, no caso de ter havido ação. Se ele não ti-
ver agido quando não deveria agir, sua conduta deverá ser tida como 
juridicamente irrepreensível. Se tiver agido quando não deveria, os 
interesses atingidos pela medida terão sido injuridicamente lesados, 
e então será o caso de responsabilizar o agente, seja ele público ou 
privado. Se, no entanto, tiver agido quando era imperioso que agisse, 
o debate passa a ser em torno de estar autorizada mais de uma medi-
da possível ou de somente uma medida estar autorizada. Os cultores 
do Direito Administrativo conhecem este passo muito bem, já que 
o tema da amplitude da discricionariedade e das possibilidades e li-
mites do respectivo controle é recorrente, e no âmbito empresarial 
pode-se recordar a referência que pioneiramente fez Fábio Konder 
Comparato acerca da sua aplicabilidade ao poder de controle. Uma 
vez vencido este passo, chegando-se à conclusão de que a medida es-
tava autorizada, é o momento de se verificar se a respectiva execução 
se deu, tanto na forma quanto nos motivos, adequadamente ou se, 
ao contrário, não se veio a configurar o exercício abusivo do poder. 
Quantos no Direito Civil estudaram, a partir de Josserand, o conceito 
de abuso de direito, no Direito Administrativo o de abuso de poder 
e no Direito Econômico o de abuso do poder econômico, têm plena 
familiaridade com este passo. 

Todos estes passos, que têm, no caso da política econômica, as 
disposições constitucionais sobre a ordem econômica (Constituição 
Federal, artigos 170 a 192) e a legislação concernente a cada setor 
como ponto de partida, estão presentes no cotidiano da Advocacia 
Pública, já que é nestes termos que se colocarão os debates perante 
o Judiciário. Trata-se de matéria que interessa a todos os entes, dado 
que não é somente a União que tem a atribuição de formular e exe-
cutar medidas de política econômica pública: os Estados-membros 
e o Distrito Federal têm a atribuição de legislar concorrentemente 
sobre matéria de Direito Econômico, em geral (Constituição Federal, 
artigo 24, I), e a competência dos Municípios neste campo, como 
demonstrou o Prof. Giovani Clark em sua tese O município em face 
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do Direito Econômico, é muito mais ampla do que aparenta a uma 
primeira vista, sobretudo em face do inciso II do artigo 30 da Consti-
tuição Federal. Por outro lado, é necessário, ainda, verificar, quando 
se trate de política econômica pública, se a providência é daquelas 
que demandam provimento legislativo ou se, pelo contrário, podem 
ser veiculadas, diretamente, mediante ato administrativo. Quando 
se trate de medida de política econômica privada, tem-se presen-
te não somente o que dispõe o Código Civil acerca das condições 
de validade dos negócios jurídicos em geral, mas toda a legislação 
no que tange aos possíveis efeitos sobre terceiros da negociação, 
recordando que o caráter de res inter alios, em se tratando principal-
mente de negócios que disciplinam o comando no seio das empresas, 
veio a ser em muito relativizado, sempre recordando, ademais, que se 
a ideia da repressão ao abuso do poder econômico, presente no § 4º 
do artigo 173 da Constituição Federal, pressupõe, a contrario sensu, a 
possibilidade de um uso não censurável juridicamente deste mesmo 
poder econômico – que, como salientaram Werter Faria, Eros Rober-
to Grau e, mais recentemente, Ruy Rosado de Aguiar Júnior, traduz 
uma constante no mercado e não uma anomalia que compromete o 
desenvolvimento da ordem natural –, a respectiva letra, nem por isto, 
deve ser desprezada.

Claro que poderia emergir, ainda, no que tange à aferição da 
responsabilidade em sede de política econômica, o argumento da 
adoção de comportamento “economicamente errado”. Este argumen-
to impressionaria a quem julgasse que a Economia Política é ciência 
exata, e extraísse tal convicção do fato de muitas das proposições des-
sa ciência serem provadas mediante cálculos matemáticos. Em pri-
meiro lugar, escolas até antagônicas entre si utilizam-se da matemáti-
ca para se entrerrefutarem. A obra de um Oskar Lange lança mão de 
cálculos tão complexos quanto os que se acham presentes na obra de 
um Vilfredo Pareto ou de um Léon Walras. Por outro lado, mesmo a 
correção dos cálculos não constitui garantia da correção da medida, já 
que eles decorrem, primeiro, de um juízo de relevância e pertinência  



Revista de Direito e Política108

acerca dos elementos a serem ou não computados na equação.  
Pode-se, eventualmente, dizer que o critério da correção seria, então, 
que os cálculos levassem à realização mais eficiente do binômio “se-
gurança” e “desenvolvimento”. A pergunta que se colocaria seria a de 
quem seriam os destinatários da “segurança” e do “desenvolvimento” 
e em que termos se poriam. Porque, afinal, à Economia não é dado 
estabelecer comandos, parâmetros éticos, mas sim explicar fenôme-
nos. Seu papel como ciência auxiliar do Direito se põe na interpreta-
ção dos fatos, não na qualificação jurídica. E, por outro lado, termos 
vagos e grandiloquentes, embora seduzam, por vezes, conduzem a 
situações que, ao final, podem levar ao arrependimento daqueles que 
ouviram o canto sirênico.

Renovemos o alerta que o Professor Goffredo da Silva Telles Jú-
nior lançou no dia 11 de agosto de 1977, há quase quarenta anos, por-
tanto, em sua Carta aos Brasileiros, em face do cerco levado a cabo pela 
Polícia Militar paulista à Faculdade de Direito do Largo São Francisco: 
segurança e desenvolvimento, todos queremos, sem dúvida, mas so-
mente no Estado de Direito é possível que cada qual viva sua existência 
sem ter de pedir permissão aos mais simpáticos aos potentados, se-
jam eles públicos, sejam eles os tubarões – permitam-nos o ianquismo, 
neste caso – de grandes corporações empresariais. Nem mesmo em 
nome de uma busca na mudança na orientação da política econômica 
podemos abrir mão do Estado de Direito, sob pena de termos, cada 
um de nós, mais tarde, de pedir permissão a quem seja dotado de mais 
truculência e poder de destruição para existir.
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AutonomiA muniCipAl E EStAtuto  
dA mEtrópolE. SigniFiCAdoS

Lucíola Maria de Aquino Cabral1

introdução

A discussão acerca do conteúdo da Lei nº 13.089, de 12 de ja-
neiro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto da Metrópole e altera a Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cida-
de e que regulamenta a política urbana no país, não pode ser feita a 
margem ou com exclusão do tema “autonomia municipal”.

Vale registrar, no entanto, que o tema em questão, isto é, a au-
tonomia municipal, foi objeto de ampla análise durante o julgamento 
da ADI 1842/2013 - RJ, promovida pelo PDT contra Lei Comple-
mentar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto nº 24.631/1998, todos 

1 Doutora em Direito Constitucional (UNIFOR – Fortaleza), Doutora em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais (UMSA, Buenos Aires), Mestre em Direito Constitucional 
(UNIFOR – Fortaleza), Especialista em Direito Público (UFC – Fortaleza), Procu-
radora do Município de Fortaleza e membro do Instituto Brasileiro de Advocacia 
Pública - IBAP.
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do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titula-
ridade do poder concedente para prestação de serviços públicos de 
interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro, notadamente a 
titularidade dos serviços de abastecimento e distribuição de água e 
esgoto, ou seja, saneamento ambiental.

Não há dúvida que o Estatuto da Metrópole cria novos concei-
tos e institutos jurídicos e, em certa medida, extrapola a finalidade a 
que se propõe.

Em sua justificativa, o Dep. Walter Feldman, propositor do Es-
tatuto da Metrópole, destaca o seguinte:

Assim, é urgente que uma complementação, voltada para a 
regulamentação do universo das unidades regionais, de ca-
racterísticas essencialmente urbanas, dote o País de uma nor-
matização que, de forma dinâmica e continuada, uniformize, 
articule e organize a ação dos entes federativos naqueles ter-
ritórios em que funções de interesse comum tenham de ser 
necessariamente compartilhadas.

De pronto surgem duas indagações. Em primeiro é necessário 
esclarecer em que consistem as chamadas funções de interesse co-
mum e, em segundo, justificar porque deverão estas ser necessaria-
mente compartilhadas.

Tais questões me parecem constituir o cerne da discussão. To-
davia, deve-se acrescentar um terceiro, a saber, a forma de organiza-
ção do Estado brasileiro, haja vista que para efeito de um estudo jurí-
dico não é possível desconsiderar o fato de que o Brasil caracteriza-se  
como uma república federativa. Considerando-se, portanto, que a 
Constituição de 1988 deixou claramente consignado que o Estado 
brasileiro é uma federação, entende-se que o legislador infra-consti-
tucional encontra-se vinculado em sua atividade nos exatos limites 
do texto constitucional. 
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1 A Federação no brasil

Como é sabido, as várias fases políticas identificadas pela histo-
riografia brasileira registram três grandes períodos: colônia, império 
e república. Contudo, o tema concernente à inclusão do município 
no constitucionalismo brasileiro ajuda a explicitar as raízes históri-
cas do que se pode chamar de movimento municipalista, marcado 
pelo conflito entre a centralização e descentralização do poder, aqui 
referido a questões periféricas, como, por exemplo, a autonomia das 
localidades e a própria forma do Estado brasileiro, bem como as re-
lações entre este e a sociedade.

A análise histórica sobre a concepção de uma federação, embo-
ra pontual neste estudo, tem por finalidade alertar o intérprete tanto 
para as limitações de ordem constitucional estabelecidas por meio da 
técnica da repartição de competências, como para o próprio funcio-
namento do sistema federativo brasileiro.

A ideia de federação foi trazida para o direito brasileiro através 
do movimento republicano que, imbuído do desejo de romper com 
as antigas instituições parlamentares do Império, transplantou para 
a realidade brasileira um sistema político no qual o Chefe do Exe-
cutivo, que é ao mesmo tempo Chefe de Estado e Chefe de Gover-
no, concentra, na prática, maiores poderes que o próprio Imperador. 
Consoante Wilba Bernardes,2 Rui Barbosa, um dos pais fundadores 
da Constituição de 1891, inspirou-se no modelo norte-americano 
para desenhar o federalismo brasileiro, cuja forma inicial se identifi-
ca com o tipo de federalismo dualista.

O estudo da evolução histórica das instituições nacionais evi-
dencia que os primeiros republicanos incumbidos de modelar o siste-
ma político do país não tinham nenhum conhecimento nem identifi-
cação com o sistema presidencialista de governo criado nos Estados 

2 BERNARDES, Wilba Lúcia Maia. Federação e federalismo. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2010, p.206-207.
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Unidos da América. A trajetória política dos líderes demonstrava, ao 
contrário, que eram parlamentaristas tradicionais, como se verificava 
claramente, já no Manifesto Republicano de 1870, cujo objetivo era 
perpetrar a mudança do sistema unitário para o sistema federativo de 
governo, sem, contudo, romper com a antiga tradição parlamentarista. 

Observa-se, portanto, que o controle e limitação do poder esta-
tal representavam uma garantia contra o absolutismo e a ditadura, na 
medida em que os três poderes, limitando-se reciprocamente, asse-
gurariam o exercício da liberdade e o caráter democrático do Estado. 
A Constituição de 1891 transformou as antigas províncias em Esta-
dos, conferindo-lhes autonomia política e administrativa. A autono-
mia dos municípios foi prevista no art. 68, além disto, foram, ainda, 
asseguradas as liberdades democráticas, a harmonia e independên-
cia dos poderes, e eleições diretas para Presidente da República, com 
mandato de quatro anos, assim como a possibilidade de destituição 
do Chefe do Executivo, por prática de crime de responsabilidade, 
através do impeachment, figura acolhida pelo sistema presidencialis-
ta norte-americano e herdada do modelo anglo-saxão. Na realidade, 
as constituições brasileiras, desde 1891, tentam realçar a importância 
dos municípios. Todavia, a luta pela autonomia municipal persiste 
até hoje, embora a Constituição Federal brasileira de 1988 tenha con-
ferido aos municípios status jurídico e político diferenciado. 

Observa-se, porém, que os municípios brasileiros passaram 
por diferentes fases e que a luta pela autonomia municipal representa 
também o combate ao repúdio à excessiva centralização do poder. 
Negar a importância do papel dos municípios no contexto da nação 
brasileira é querer ignorar a importância das comunidades para a 
formação das cidades e que o município constitui instância interme-
diária entre o indivíduo e o Estado.

Cicco e Gonzaga entendem que desprezar a importância do 
município revela sintoma típico de uma ideologia liberal, que consi-
dera a sociedade como aglomerado mecânico de indivíduos postos 
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perante um Estado centralizador e, nesta perspectiva, não admite in-
termediários entre o indivíduo e o Estado Nacional.3 

Santos assinala, no entanto, que a vida política municipal tem 
sido a escola prática da liberdade.4 Acrescente-se que sem autonomia 
não há liberdade. O município permite a convivência próxima de vi-
zinhos, inspira a formação de comunidades ligadas por sentimentos 
e identidades e permite a realização da democracia. O sentimento de 
cidadania, consoante Pérez-Luño,5 constitui o nexo básico de perten-
cimento e participação em uma comunidade política. Por conseguin-
te, a atuação do governo local, no contexto do ordenamento federa-
tivo atual, está relacionada não somente a necessidade de afirmação 
de sua autonomia como forma de assegurar a realização de direitos 
fundamentais, mas também a consolidação desse sentimento. Com-
plementando o que foi dito até aqui, vale salientar, com arrimo em 
Pérez- Luño,6 que os direitos fundamentais constituem o fundamen-
to de legitimidade do Estado de Direito e o conteúdo da cidadania.

2 Federalismo e democracia

Os matizes para a construção de um novo sistema de governo 
tiveram suas bases no pensamento de John Locke (teoria do contrato 
social) e de Montesquieu (teoria da separação de poderes). A teoria 
do contrato social7 foi decisiva para consolidar o sentimento de rup-

3 CICCO, Cláudio de; GONZAGA, Álvaro de Azevedo. Teoria geral do Estado e ci-
ência política. 2. ed. revista e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 91.
4 SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. Comentários à Constituição Brasi-
leira de 1891. Brasília: Senado Federal, Coleção História Constitucional Brasileira, 
7, 2005, p. 660.
5 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Ciudadanía y definiciones. Doxa: Cadernos 
de Filosofía del Derecho, Edición electrónica Espagrafic, p. 68. Disponível em: 
<http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02148676RD34580943.pdf> Acesso em: 
22 mar. 2012.
6 Ibid., 2012, p.21.
7 Nota: De acordo com Locke, a natureza dotou a humanidade de certos direitos na-

turais, e os governos existem somente para proteger estes direitos, desse modo, o 

http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02148676RD34580943.pdf
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tura dos colonos ingleses com a Grã Bretanha e propiciar a formação 
de uma proposta diferente de Estado, fundamentado na ideia de co-
munidade e criado com base no consenso para garantir os direitos 
dos cidadãos. A soberania dos Estados deveria ser respeitada, contu-
do, ao final dos debates sobre a criação do Estado federal, a soberania 
foi atribuída ao povo americano em seu conjunto, conforme assinala 
Paloma Campos:

Ao largo de la Convención de Filadelfia aparece, paulatina-
mente, la concepción de la soberanía que caracterizará pos-
teriormente al pensamiento federal norteamericano. En un 
principio, la idea de soberanía es esgrimida sobre todo por 
los delegados de los Estados pequeños, celosos de perder su 
identidad en la nueva entidad que se estaba gestando. Para 
este sector de la Asemblea, respetar la soberanía de los Esta-
dos impone um tratamiento igual para todos los territórios 
integrados em la nueva organización, y sobre todo, negar que 
el futuro Congreso pueda aprobar leyes que vinculen directa-
mente a los ciudadanos. Frente a esta opinión, los partidários 
de una mayor integración comenzaron poniendo limites a la 
soberanía de los Estados para, finalmente, atribuírsela al pue-
blo americano en su conjunto.8

O federalismo, portanto, surgiu como um modelo de não cen-
tralização ou, se preferir, de dispersão do poder estatal resultante 
da transformação da confederação das antigas colônias inglesas em 
Estados federados, materializado com a elaboração da Constitui-
ção norte-americana originada na Convenção de Filadélfia de 1787. 
Na base dessa construção repousa a ideia de república, sendo esta a 

governo foi contratado para realizar esse contrato social com o povo, logicamente, 
fica compelido a agir nos restritos termos deste contrato. Se falhar, então o contrato 
terá sido violado e o povo poderá romper esta aliança com o governo e restabelecer 
seus direitos através de um novo pacto.

8 CAMPOS, Paloma Biglino. Federalismo de integración y de devolución: El de-
bate sobre la competência. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, 2007, p. 65.
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grande inovação da Constituição americana, na medida em que por 
meio deste mecanismo seria possível conciliar os interesses antagô-
nicos da sociedade, assim como proteger os interesses das minorias, 
inclusive a minoria mínima que é o indivíduo. Conforme salienta Vi-
riato Marques,9 o constitucionalismo federal está embasado no apro-
fundamento do conceito de república que significava para Madson 
a vitória de uma ideia nova sobre uma ideia arcaica de democracia 
direta e, além disto, representava a edificação de um Estado fundado 
na soberania popular, na supremacia das leis, na separação de pode-
res e no respeito às minorias.

Nas palavras de Madison,10 existem duas considerações rele-
vantes sobre o sistema federal norte-americano: a primeira é que, em 
uma república, todos os poderes devem ser submetidos à adminis-
tração de um único governo; a segunda alude ao fato de ser de gran-
de importância proteger não apenas uma parte da sociedade contra a 
opressão de suas leis, mas protegê-la da injustiça da outra parte, haja 
vista que necessariamente existirão diferentes classes de cidadãos. 
Nesse contexto, o Estado federal foi concebido como forma de governo  

9 MARQUES, Viriato-Soromenho. A revolução federal: filosofia política e debate 
constitucional na fundação dos E.U.A. Lisboa: Forum de Idéias, Edições Colibri, 
2002, p. 48-49.
10 MADISON, James. The federalist No. 51. The Structure of the Government Must 
Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments. In-
dependent Journal, Wednesday, February 6, 1788. Disponível em: <http://consti-
tution.org/fed/federa51.htm> Acesso em: 22 mar. 2012. “First. In a single republic, 
all the power surrendered by the people is submitted to the administration of a single 
government; and the usurpations are guarded against by a division of the government 
into distinct and separate departments. In the compound republic of America, the 
power surrendered by the people is first divided between two distinct governments, 
and then the portion allotted to each subdivided among distinct and separate depart-
ments. Hence a double security arises to the rights of the people. The different govern-
ments will control each other, at the same time that each will be controlled by itself. 
Second. It is of great importance in a republic not only to guard the society against 
the oppression of its rulers, but to guard one part of the society against the injustice of 
the other part. Different interests necessarily exist in different classes of citizens. If a 
majority be united by a common interest, the rights of the minority will be insecure.”

http://constitution.org/fed/federa51.htm
http://constitution.org/fed/federa51.htm
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múltiplo, vale dizer, como fenômeno social capaz de promover, com 
maior eficiência, os valores inerentes ao pluralismo, conforme obser-
vou Croisat: “El concepto de federalismo, desde esta perspectiva, afecta 
tan sólo a las idéas, los valores, las concepciones del mundo que expre-
san ‘una filosofia comprensiva de la diversidad en la unidad’”.11

Ronald Watts explica que o federalismo combina unidade e 
pluralidade, na medida em que aceita, preserva e fomenta diferen-
tes identidades dentro de uma união mais ampla. Segundo o autor, 
uma federação se caracteriza pelo fato de que nem o governo federal 
nem os governos das unidades federadas estão subordinados uns aos 
outros constitucionalmente, ou seja, cada esfera de governo possui 
um poder soberano definido pela Constituição e não por outra ins-
tância de governo, com autoridade para atuar diretamente sobre seus 
cidadãos no exercício de suas competências legislativas, executivas e 
tributárias, sendo eleito diretamente por seus cidadãos. 12

A concepção de pluralidade mencionada acima se refere à di-
versidade, às diferenças encontradas entre os grupos sociais, sendo, 
por isso, associada à democracia. Enquanto valor social complexo, 
o pluralismo se baseia em quatro valores: autodeterminação, tole-
rância, integração e participação. Não se aproxima de desagregação, 
mas, sim, de uma unidade construída sobre a diversidade.13 

Analisando-se a estrutura do Estado federal é possível iden-
tificar alguns pontos de maior relevância, tais como: a) o princípio 
federativo, através do qual o Estado federal assegura a divisão de po-
deres e exterioriza a unidade nacional; b) a manifestação da vontade 
política dos Estados membros na formatação da Federação através 

11 CROISAT, Maurice apud MARTINS, Cristiano Franco. Princípio federativo 
e mudança constitucional: Limites e possibilidades na constituição brasileira de 
1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 32.
12 WATTS, Ronald L. Sistemas federales comparados. Madrid: Marcial Pons Edi-
ciones Jurídicas y Sociales, 1999, p. 105.
13 MARTINS, Cristiano Franco. Princípio Federativo e Mudança Constitucional: 
Limites e Possibilidades na Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2003, p. 33. 
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de um ato político (Constituição); c) distribuição de competências 
para determinar a forma de participação dos Estados-membros nas 
decisões de âmbito nacional.

As características do sistema federalista, contudo, variam de 
acordo com a concepção de cada autor.  Por conseguinte, o estudo 
do Estado federal, no âmbito da Teoria Geral do federalismo, está 
relacionado à Teoria da Constituição e reside, precisamente, no con-
trole de constitucionalidade de suas normas efetuado pelas Cortes 
Constitucionais, objetivando garantir o equilíbrio das competências 
estatuídas pela Constituição. Segundo a perspectiva em que é con-
cebido, o Estado federal poderá apresentar características variadas, 
como destacam alguns autores estrangeiros citados por Baracho.14

De acordo com Daniel Elazar, os artigos contidos em “Os Fede-
ralistas” evidenciam questões críticas do pensamento político especial-
mente relacionado à combinação entre autogoverno e divisão de po-
der, enfatizando o citado autor, dentre outros, os seguintes princípios:

The instrument through which people delegate powers to the  
several governments is the constitution of the whole, to which 

14 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiariedade: conceito 
e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 26. Nota: Sanchez Agesta, que entende 
que o Estado federal é simplesmente uma ampla forma de descentralização e de 
divisão territorial do poder, de caráter constitucional; Montes de Oca, que assevera 
que não é apenas a acumulação de atribuições do poder central que caracteriza a 
federação, mas a coexistência de autoridades centrais e centros seccionais de po-
der; Marcel Prelot, que entende que além de Estado unitário descentralizado, o Es-
tado federal não é apenas um Estado complexo, mas Estado composto, que forma, 
como Karl Strupp, uma união de Direito Constitucional, por ocasião às uniões de 
Direito Internacional; Mouskheli, que diz que o que caracteriza essencialmente o 
Estado federal é a dualidade de aspectos que apresenta: em certas relações, aparece 
como Estado unitário, em outras apresenta-se como um agrupamento federati-
vo de coletividades inferiores, descentralizadas e que fazem parte na formação da 
vontade do Estado, salientando ainda, que esse duplo caráter de Estado federal é 
determinado pela necessidade de realizar a união e não a unidade. No que diz res-
peito a sua estrutura, ressalta que uma das características principais desse sistema 
é a existência de duas Câmaras.
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they must consent and which is best adopted either through 
their direct action or through their representatives and which 
then becomes the supreme law of the land. 
[...]
Republican checks and balances are vital for republican govern-
ment because they provide ‘republican remedies for republican 
diseases’.15 

Nesta perspectiva, Carl Schmitt defende que o objetivo funda-
mental da federação consiste em assegurar a existência política de 
todos os seus membros, o que só se torna possível com a manutenção 
do equilíbrio dos poderes, como se verifica em seguida:

La Federación reconece por finalidad el mantinimiento de 
la existencia política de todos sus miembros en el marco de 
la Federación. De aquí se sigue que la Constitución federal 
contiene en todo caso, incluso cuando no habla expresamente, 
una garantia de la existencia política de cada uno de los miem-
bros, y, en efecto, garantiza la existencia de cada uno de los 
miembros frente a todos y de todos frente a cada uno y frente 
a todos juntos. Se garantiza, pues, dentro de la Federación el 
status quo político, en el sentido de la existencia política. 16

A federação assegura a existência política dos entes que a com-
põem e a unidade do Estado, na medida em que mantém a integri-
dade de seus territórios. Como explica o autor, a federação, exter-
namente, protege seus membros contra o perigo de guerra e de todo 

15 ELAZAR, Daniel J. The federalist. Jerusalem Center for Public Affairs. Dispo-
nível em: <http://www.jcpa.org/dje/articles/federalist.htm> Acesso em: 23 mar. 
2012. Tradução da autora: “O instrumento através do qual o povo delega poderes 
aos vários governos é a constituição do todo, ao qual eles devem consentir e que 
é melhor adotada tanto pela sua ação direta ou através de seus representantes e 
é o que se torna a lei suprema da terra. [...] Os freios e contrapesos da República 
são vitais para um governo republicano pois fornecem ‘remédios republicanos 
para doenças republicanas’”.

16 SCHMITT, Carl. Teoría de la constitución. Madrid: Alianza, 1996, p. 350. 

http://www.jcpa.org/dje/articles/federalist.htm
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ataque e, internamente, significa uma permanente pacificação.17 A 
análise dos conceitos fundamentais da teoria da federação, segundo 
o citado autor, permite extrair, pelo menos, duas consequências:

I. Toda Federación tiene, como tal, una existência política con 
un ius belli independente. En cambio, la Federación no tiene 
un Poder constituyente proprio, sino que se apoya en el pacto. 
Cualquer especie de competencia para revisar los postulados 
de la Federación no es, por eso, Poder constituyente.
II. Toda Federación, como tal, es sujeto, tanto de Derecho in-
ternacional como de Derecho político.18

Proudhon sustentava que todos os artigos de uma Constituição 
poderiam ser condensados em um único artigo, que seria, em resu-
mo, aquele que diz respeito ao papel e a competência do grande fun-
cionário chamado Estado.19 Nesse sentido, as consequências aponta-
das por Carl Schmitt acerca do conceito de Estado Federal deixam 

17 Ibid., 1996, p. 350.
18 Ibid., 1996, p. 360-361. Segundo o autor, a federação se torna sujeito de direito 

internacional independente em razão de deter o ius belli. Acrescenta-se ade-
mais, que as relações entre a Federação e os Estados-membros que a compõem 
possuem natureza política e que a Federação se faz representar externamente 
porque é titular da soberania em razão da renúncia parcial dos Estados, como 
salientado em seguida: “1. Toda Federación tiene ya en sí la peculiaridad del suje-
to independiente de Derecho internacional, porque toma sobre sí necessariamente 
un ius belli, y los Estados-miembros renuncian en todo o en parte a su ius belli 
en favor de la Federación. Esta renuncia no se hace en el vacío, sino en favor de 
la Federación. 2. Como sujeto de Derecho político, la Federación existe, porque es 
titular, frente a los Estados-miembros, de faculdades jurídico-políticas proprias, 
y las relaciones entre Federación y Estados-miembros tienen caráter de Derecho 
político. El status de cada uno de los Estados-miembros se encuentra cualificado 
de modo especial, no sólo hacia el exterior, por la condición de miembro y, por lo 
tanto, la pertenencia a la Federación tiene consecuencias inmediatas de Derecho 
político. No hay ninguna Federación que consista tan sólo en una relación externa 
de caráter internacional de los miembros. Basta con dos de aquellas instituciones 
esenciales a toda Federación para demonstrar su condición de sujeto de Derecho 
político: la ejecución federal y la intervención federal.”

19 PROUDHON, Pierre-Joseph. Do princípio federativo. São Paulo: Nu-Sol: Ima-
ginário, 2001, p. 98.
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claro que em sua formação três aspectos se sobressaem: i) a federação 
considerada em sua totalidade possui existência política indepen-
dente e é precisamente isso que lhe confere poder para decidir sobre 
a guerra e a paz; ii) o Estado federal apoia-se no pacto federativo; iii) 
a existência de uma Constituição é um dado comum entre os Estados 
federais. Pode-se ressaltar, ademais, que as relações travadas entre a 
Federação e os Estados é uma relação de direito político, o que torna 
possível a intervenção da Federação nos Estados.

Todavia, como destaca Karl Doehring, o critério decisivo para 
caracterizar um Estado Federal, na concepção de Carl Schmitt, reside 
na resposta à pergunta sobre o ius ad bellum, haja vista que somente 
a federação pode decidir sobre a guerra e a paz. 20

No Estado federal, a União detém o monopólio da representa-
ção política e da soberania, que possui caráter indivisível, constituin-
do sua característica fundamental. Contudo, o próprio conceito de 
soberania, não sendo uníssono entre os doutrinadores, suscita ques-
tionamentos relativos à forma de interação entre o Estado federal, ou 
poder central, e os demais Estados-membros, como poderes descen-
tralizados. Esse tema, atualmente, ultrapassa as fronteiras nacionais, 
em face do surgimento de um novo tipo de organização no mundo 
globalizado, representada, por exemplo, pela comunidade europeia. 

A limitação de poderes está presente na concepção de Estado 
federal e passa pela definição da relação estabelecida entre os pode-
res constituídos manifestados através da União Federal e os Estados 
membros. Conforme anota Baracho, a soberania confere personali-
dade jurídica de direito público à União enquanto a autonomia ca-
racteriza os Estados membros como entidades federativas compo-
nentes, resultando daí que as competências atribuídas a estes entes 

20 DOEHRING, Karl. Teoria do Estado. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 119-
120. De acordo com Karl Doering, a ideia central de Carl Schmitt era a seguinte: 
Soberano é quem dispõe sobre a decisão definitiva, em especial quando se trata de 
um estado de exceção, no qual o estado de guerra pode e deve valer como tal.
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são aquelas efetivamente marcadas, traçadas e apontadas pela Cons-
tituição. 21 

A formação de um Estado federal, por conseguinte, pressupõe 
distribuição espacial do poder político, distintas esferas de governo 
e repartição de competências, na forma estabelecida pela respectiva 
Constituição. Deve ser ressaltado, entretanto, que a construção de 
uma teoria geral do federalismo remete à noção de soberania, que é 
inerente à Teoria do Estado, da qual não é possível se afastar quando 
se pretende discorrer sobre ordenamento federativo. Como observa 
Celso Bastos, o princípio federativo permanece atual porque soube 
se adaptar e encontrar novos fundamentos: “O federalismo é, ainda 
em nossos dias, um princípio rector que encontra grande receptivi-
dade e ressonância na vida de muitos países. Ele não se desatualizou 
porque soube encontrar novos fundamentos em substituição àqueles 
que lhe deram origem”.22

Esse entendimento sintetiza o pensamento de Proudhon, para 
quem o sistema federativo é aplicável a todas as nações e em todas 
as épocas. Não há como refutar essa ideia, haja vista que o sistema 
federativo tem sido utilizado em vários países, precisamente por sua 
capacidade de se adaptar as mais diversas realidades.23 

Não foi diferente no caso do Brasil. O federalismo adotado pelo 
constitucionalismo brasileiro difere do modelo clássico, tipo dual, re-
pousando seus alicerces em três distintas esferas de poder. Observa-se  

21 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiariedade: conceito 
e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 21.
22 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1989, p. 246.
23 PROUDHON, Pierre-Joseph. Do princípio federativo. São Paulo: Nu-Sol: Ima-
ginário, 2001, p. 103. Nota: Proudhon afirma que o sistema federativo é aplicável 
a todas as nações e em todas as épocas, pois que a humanidade é progressiva em 
todas as suas gerações e em todas as suas raças, e que a política de federação, que e 
por excelência a política do progresso consiste em tratar cada população, no mo-
mento que se indicará, segundo um regime de autoridade e de diminuição da cen-
tralização, correspondente ao estado dos espíritos e dos costumes. 
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que a Constituição Federal brasileira de 1988 elegeu, no § 4º de seu 
art. 60, como princípios intocáveis, a forma federativa de Estado e a 
separação de poderes. A não centralização política promovida pelo 
federalismo decorre da aplicação da doutrina da separação de pode-
res, constituindo, assim, a base do sistema político brasileiro. A aná-
lise de cada tipo de Estado federal é que permitirá identificar suas ca-
racterísticas e avaliar a compatibilidade entre as normas contidas no 
texto constitucional e sua efetiva aplicação prática. Somente a partir 
da verificação destes dados será possível fazer um exame compara-
tivo dos diferentes sistemas. É nesta perspectiva, portanto, que deve 
ser analisada a atual formatação do Estado Federal brasileiro.

É necessário que o federalismo brasileiro seja compreendido 
sob outra perspectiva, sob uma ótica que privilegie a participação 
de todos os entes políticos e lhes assegure condições igualitárias de 
atuação para que possam defender seus interesses e atender suas de-
mandas. O caminho sugerido por Wilba Bernardes é a revisão da re-
partição de receitas com base em um federalismo assimétrico.24 Esta 
opção poderá favorecer os municípios se os critérios estabelecidos 
considerarem suas particularidades e realidades distintas.

 Pode-se, portanto, realçar com Ronald Watts25 que dentre as 
características mais significativas dos processos de federalização, é 
possível destacar uma forte tendência à democracia, haja vista que 
tais processos pressupõem o consentimento voluntário dos cida-
dãos das unidades federadas, assim como a não centralização, ora 
considerada como princípio materializado por meio de vários cen-
tros de decisão política, a abertura política como forma de condu-
zir as negociações, o funcionamento de um sistema de controles in-
ternos para evitar a concentração de poder político e o respeito ao  

24 BERNARDES, Wilba Lúcia Maia. Federação e federalismo. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2010, p. 257.
25 WATTS, Ronald L. Sistemas federales comparados. Madrid: Marcial Pons Edi-
ciones Jurídicas y Sociales, 1999, p.107.
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constitucionalismo, considerando-se que qualquer decisão governa-
mental deriva sua autoridade da Constituição.

O modelo de federalismo brasileiro é politicamente assimétri-
co, na medida em que existe uma desigualdade inerente às condições 
culturais, econômicas e sociais do país, que demandam medidas ni-
veladoras para correção. Esse nivelamento exige também o exercício 
pleno da autonomia dos municípios, aliado a outras medidas de in-
centivo ao desenvolvimento de sua economia. 

3 Estatuto da metrópole e o modelo brasileiro de  
 Federação

Não obstante o Estatuto da Metrópole tenha atraído tantos elo-
gios de muitos simpatizantes, entendo que o legislador extrapolou 
suas atribuições relativamente a alguns pontos, invadindo esfera de 
competência municipal conforme se demonstrará adiante.

Se por um lado a norma tem o mérito de explicitar o que são 
“funções públicas de interesse comum”, na medida em que as define, 
estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execu-
ção destas funções, além de dispor sobre normas gerais sobre o plano 
de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de “go-
vernança interfederativa”, criou também critérios para concessão de 
apoio da União a ações que envolvam “governança interfederativa” 
no campo do desenvolvimento urbano, por outro invade esfera de 
competência municipal quando, por exemplo, no § 3º, do art. 10, de-
termina – ou seja – impõe a compatibilização do Plano Diretor com 
o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado.

A Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, instituiu uma série 
de mecanismos com base em disposições do texto constitucional (in-
cisos XX do art. 21, IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do art. 25 e no 
art. 182 da Constituição Federal) examinados em seguida: 
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i) O inciso XX, do art. 21, da Constituição de 1988, confere 
competência a União para instituir diretrizes para o desen-
volvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos;

ii) O inciso IX, do art. 23, da Constituição de 1988 estabelece 
as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios para promover programas de cons-
trução de moradias e a melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico;

iii) O inciso I, do art. 24, da Constituição de 1988 estabelece 
competências concorrentes da União, dos Estados e do Distri-
to Federal legislar sobre direito tributário, financeiro, peniten-
ciário, econômico e urbanístico;

iv) O § 3º, do art. 25, da Constituição de 1988 estabelece que 
(caput - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Consti-
tuições e leis que adotarem, observados os princípios desta 
Constituição) e que os Estados poderão, mediante lei comple-
mentar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urba-
nas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de muni-
cípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 
e a execução de funções públicas de interesse comum;

v) O art. 182, da Constituição de 1988, estatui que:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada 
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixa-
das em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 
habitantes.  

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, 
é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana.

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quan-
do atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor.
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Necessário destacar que a Lei em comento, Estatuto da Metró-
pole, prevê em seu art. 1º,  como seus objetivos, o seguinte: (i) estabe-
lecer diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das 
funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e 
em aglomerações urbanas; (ii) normas gerais sobre o plano de desen-
volvimento integrado e outros instrumentos de governança interfe-
derativa, e (iii) critérios para o apoio da União a ações que envolvam 
governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano.

No entanto, analisando-se o texto da lei em comento, é possí-
vel observar que o legislador foi muito além do que deveria, ou seja, 
extrapolou de suas atribuições e estabeleceu regras que violam pre-
ceitos constitucionais.

O primeiro ponto que merece destaque diz respeito a delimitação 
da norma contida no inciso XX, do art. 21, da Constituição de 1988.

Não há dúvida de que a União, nos termos do inciso XX, do 
art. 21, da Constituição de 1988, possui competência para instituir 
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, sa-
neamento básico e transportes urbanos. Veja-se que a norma cons-
titucional é clara ao se referir a diretrizes que, de fato e de direito, 
difere e muito de norma específica ou especial. O que se observa, 
porém, ainda que rapidamente, é que a lei em comento vai além do 
que permite a norma constitucional, na medida em que impõe a 
compatibilização do Plano Diretor com o Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado prevista no § 3º, do art. 10, estabelecendo, ainda, 
no § 4º, do citado art. 10, que o Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado “será elaborado no âmbito da estrutura de governança in-
terfederativa e aprovado pela instância colegiada deliberativa a que 
se refere o inciso II do caput do art. 8o desta Lei, antes do envio à 
respectiva assembleia legislativa estadual”.

Vale dizer que a Lei que aprovou o Plano Diretor será derro-
gada por uma instância administrativa e modificado por meio de lei 
complementar estadual, ressaltando-se que a instância colegiada refe-
rida no art. 8º, II, da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 possui ca-
ráter deliberativo e é constituída com representação da sociedade civil.
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Entende-se que compete sim à União estabelecer Diretrizes Ge-
rais, que nada mais são que normas gerais, em matéria urbanística, en-
tretanto, compete ao Município sua execução, como o diz claramente 
a norma do art. 182, da Constituição de 1988. Nesse sentido, compete 
ao Município e não a União determinar a aplicação ou não de instru-
mentos de gestão urbanística. Tanto isto é verdade que os municípios 
brasileiros tiveram de proceder a inúmeras alterações em seus Planos 
Diretores, visando contemplar as normas fixadas pelo  Estatuto da Ci-
dade para inclusão de seus instrumentos em sua legislação.

Ademais, questões de ordem política e econômica vivenciadas 
pelos municípios não podem ser desconsideradas e resolvidas por 
meio de lei federal, ou seja, não é possível conceber e não é aceitável, 
que a União resolva tais problemas criando modelos de gestão me-
tropolitana a pretexto de execução das funções públicas de interesse 
comum, sem respeitar as competências dos entes federados, mais es-
pecificamente dos municípios.

Não obstante a necessidade de se pensar em um modelo de 
federalismo realmente cooperativo, entende-se que o Estatuto da 
Metrópole poderá trazer insegurança jurídica para a implantação de 
eventuais projetos de interesse da municipalidade, prestando-se nes-
tas situações não ao consenso, mas ao dissenso e ao acirramento de 
conflitos em prejuízo da população.

O segundo ponto que chama atenção está relacionado a norma 
do inciso IX, do art. 23, da Constituição de 1988, que estabelece as 
competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios para promover programas de construção de mora-
dias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento bási-
co. A norma é clara. Todavia, se por um lado as matérias elencadas na 
citada norma interessam a comunidade de um modo geral, tornando 
viável a inclusão no tema “interesse comum”, por outro, se verifica 
que mais uma vez o legislador constituinte não atentou para as ques-
tões que afetam as regiões metropolitanas, matéria cara ao federalis-
mo de cooperação.
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Ao destacar a natureza cooperativa do federalismo brasileiro, 
Bercovici ressalta a distinção entre funções de coordenação e de coo-
peração, relacionando-as às competências concorrentes e comuns. 26 
A função de coordenação, segundo o autor, consiste em um modo 
diferente de atribuição e exercício conjunto de competências, no qual 
os integrantes da federação possuem relativa participação. Trata-se 
de procedimento no qual todos buscam um resultado comum, ma-
terializado através da técnica da repartição de competências concor-
rentes previstas no art. 24 da Constituição Federal de 1988.

A função de cooperação, por sua vez, requer a atuação con-
junta dos entes federados, ou seja, todos devem exercer suas com-
petências conjuntamente. Significa dizer que não há prevalência de 
nenhuma das esferas de poder sobre outra, resultando em responsa-
bilidades igualmente comuns. O pressuposto da coordenação é a es-
treita interdependência que existe entre inúmeras matérias e progra-
mas de interesse comum, correspondendo, na prática, às chamadas 
competências comuns previstas no art. 23 da Constituição de 1988. 
O que caracteriza a cooperação é o fato de que embora a decisão seja 
conjunta, a execução dos atos ocorre individualmente, cada ente exe-
cuta suas ações, podendo estas, entretanto, serem realizadas também 
conjuntamente.

Neste sentido deve ser compreendido o federalismo cooperati-
vo, que tem como objetivo equilibrar a descentralização federal com 
os imperativos da integração econômica nacional. Em termos fiscais, 
fundamenta-se na cooperação financeira que se desenvolve em vir-
tude da necessidade de solidariedade federal por meio de políticas 
públicas conjuntas e de compensações das disparidades regionais.27 

As desigualdades regionais e sociais é que geram a necessida-
de de se promover uma distribuição equânime de recursos, visando 

26 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São 
Paulo: Editora Max Limonad, 2003, p. 151. 
27 BERCOVICI, Gilberto. Ob. cit., p. 157.
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beneficiar os entes menos desenvolvidos e possibilitar igualdade de 
condições sociais para todos. 

Isto revela a importância da distribuição de receitas entre os 
entes federados, cuja autonomia só é assegurada quando lhes são 
garantidos os recursos necessários à manutenção de seus encargos.
Em estudo realizado sobre a região metropolitana de Salvador, antes 
de entrar em vigor a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, Celina 
Souza28  esclarece que:

Ações voltadas para a articulação de entes governamentais 
podem ser genericamente divididas em ações de cooperação e 
de coordenação. A distinção é importante dado que cada uma 
dessas ações requer desenhos institucionais diversos, embora 
ambas impliquem em barganha e negociação. A cooperação 
tende a manter a autonomia dos entes que dela participam e a 
coordenação tende a centralizar decisões, por requerer medi-
das “de cima para baixo”. No entanto, cooperação e coordena-
ção podem ocorrer simultaneamente. O que varia é a ênfase 
dada a cada uma.

A citada autora alude, ainda, ao vazio institucional relaciona-
dos à governança metropolitana, os quais geram “constrangimentos 
de ordem tributária e institucional”, salientando, ainda, que estes 
constrangimentos, aliados ao legado deixado pelo período militar, 
bloqueiam as possibilidades de criação de mecanismos cooperativos 
e de coordenação dos territórios metropolitanos, realçando os efeitos 
desses bloqueios  da seguinte maneira:

No caso do Brasil, as primeiras experiências voltadas para a 
institucionalização das regiões metropolitanas (RMs) foram 
de iniciativa do regime militar, que as concebeu de acordo 
com os próprios objetivos do regime, ou seja, centralização 

28 CARVALHO, IMM., and PEREIRA, GC., orgs. Como anda Salvador e sua re-
gião metropolitana [online]. 2nd. ed. rev. and enl. Salvador: EDUFBA, 2008. 228 
p. ISBN 85-232-0393-1. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

encargos.Em
encargos.Em
http://books.scielo.org
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e controle do território por parte do governo federal, que tam-
bém caracterizou o desenho e a gestão das demais políticas 
públicas daquele período. Como argumentado anteriormente 
(Souza, 1985), o desenho institucional que guiou os primórdios 
da gestão metropolitana no Brasil deu ao governo federal gran-
de domínio sobre os territórios mais dinâmicos do país, tanto 
do ponto de vista econômico como político. Desse desenho re-
sultou a conformação da governança metropolitana dependen-
te de recursos e de decisões federais, limitando a autonomia das 
esferas subnacionais, notadamente dos municípios que as inte-
gravam, desconsiderando aspectos fundamentais das relações 
intergovernamentais e excluindo a possibilidade de construção 
de mecanismos de cooperação e dificultando a coordenação.

Embora o estudo citado acima tenha sido realizado antes de 
promulgado o Estatuto da Metrópole, as questões ali levantadas per-
manecem atuais, até porque não existem experiências no Brasil que 
possam comprovar o contrário. Será necessário aguardar um longo 
tempo para saber como se dará, na prática, o regime de cooperação 
desenhado pelo legislador.

O terceiro ponto está relacionado ao inciso I, do art. 24, da 
Constituição de 1988 estabelece competências concorrentes da 
União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre direito tribu-
tário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.

Esta norma estabelece a competência da União para legislar 
sobre Direito Urbanístico. Contudo, tal competência deverá ser exer-
cida em caráter geral, vale dizer, a União deverá fixar normas gerais, 
nos termos da norma do art. 182 do texto constitucional, visando 
compatibilizá-las, haja vista que o legislador constituinte conferiu 
competência ao município para executar a política de desenvolvi-
mento urbano, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por ob-
jetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes.    

A conclusão é no sentido de que remanesce em favor do muni-
cípio parcela de atribuição para legislar sobre urbanismo, eis porque 



Revista de Direito e Política130

é incorreto o entendimento no sentido de que a matéria urbanística 
pode ser tratada apenas pela União.

O quarto aspecto a ser destacado diz respeito a norma contida 
no § 3º, do art. 25, da Constituição de 1988, segundo o qual “Os Es-
tados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adota-
rem, observados os princípios desta Constituição” e que “os Estados 
poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolita-
nas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agru-
pamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum;”.

Com efeito, o tema “região metropolitana” tem sido pouco 
prestigiado no ordenamento jurídico brasileiro, talvez pelo ranço do 
autoritarismo impregnado desde seus primeiros passos. A matéria 
retorna agora tratada no Estatuto da  Metrópole sem que tenham 
sido eliminados os dilemas e interferências existentes. Observa-se 
que a lei em comento preceitua no § 2º, do art. 1º, que na aplicação 
das disposições da referida lei serão observadas as normas gerais de 
direito urbanístico estabelecidas no Estatuto da Cidade. Isto chega a 
ser uma contradição, haja vista que o Estatuto da Cidade é efetiva-
mente um  instrumento para efetiva implementação de política ur-
bana pelos municípios, ademais de ter introduzido formalmente no 
direito urbanístico, ou, direito da cidade, o conceito de cidade sus-
tentável, privilegiando, ainda, a prática da democracia participativa.

Salienta-se, ademais, que o Estatuto da Metrópole criou a figu-
ra da gestão plena (art. 2º, III) e da governança interfederativa (art. 
2º, IV). Logo adiante, no parágrafo único, do art. 3º, prescreve que 
“Estado e municípios inclusos em região metropolitana ou em aglo-
meração urbana formalizada e delimitada na forma do caput deste 
artigo deverão promover a governança interfederativa, sem pre-
juízo de outras determinações desta Lei”. Mais adiante, no art. 14, 
está dito que “Para o apoio da União à governança interfederativa em 
região metropolitana ou em aglomeração urbana, será exigido que a 
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unidade territorial possua gestão plena, nos termos do inciso III, do 
caput do art. 2º desta Lei”29.

A expressão “gestão plena” parece ter sido retirada do Projeto 
de Lei nº 20 de 2007, de autoria do então Deputado Sr. Fernando 
Chucre, tratando-se de norma que regulamentaria o parcelamento 
do solo para fins urbanos e a regularização fundiária sustentável de 
áreas urbanas. No Capítulo III do aludido Projeto de Lei - DO PRO-
JETO DE PARCELAMENTO E DA LICENÇA URBANÍSTICA E 
AMBIENTAL INTEGRADA – mais precisamente no inciso XXVI, 
do art. 3º, consta a previsão de um sistema de “gestão plena”, confor-
me abaixo:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
XXVI – gestão plena: condição do Município que reúna si-
multaneamente os seguintes requisitos:
a) plano diretor, independentemente do número de habitan-
tes, aprovado e atualizado nos termos da Lei nº 10.257, de 10 
de julho de 2001;
b) órgãos colegiados de controle social nas áreas de política 
urbana e ambiental, ou, na inexistência destes, integração com 
entes colegiados intermunicipais constituídos com esta mes-
ma finalidade, em ambos os casos garantida na composição 
a participação da sociedade civil, bem como assegurado o 
princípio democrático de escolha dos representantes e o cará-
ter deliberativo das decisões tomadas em matéria ambiental e 
urbanística;
c) órgãos executivos específicos nas áreas de política urbana 
e ambiental, ou integração com associações ou consórcios in-
termunicipais para o planejamento, a gestão e a fiscalização 

29 III – gestão plena: condição de região metropolitana ou de aglomeração urbana 
que possui:
a) formalização e delimitação mediante lei complementar estadual;
b) estrutura de governança interfederativa própria, nos termos do art. 8o desta Lei; e
c) plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual;
IV – governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e ações 
entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de 
funções públicas de interesse comum;
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nas referidas áreas, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril 
de 2005;

O conceito de “gestão plena” mencionado acima me parece 
mais aberto, permitindo maior participação dos municípios na busca 
de solução para o difícil e intrincado problema do licenciamento am-
biental. O propósito da lei é possibilitar ao empreendedor obter uma 
só licença, chamada licença integrada, para execução de seu projeto. 
Vale registrar que a União, a pretexto de disciplinar a norma do Pa-
rágrafo único, do art. 23, da Constituição de 1988, promulgou a Lei 
Complementar nº 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos 
iii, vi e vii do caput e do parágrafo único do artigo 23 da Constitui-
ção Federal, para a cooperação entre a união, os estados, o distrito 
federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à po-
luição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da 
fauna e da flora; e altera a lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981.  

Na prática o que aconteceu é que a Lei Complementar  
nº 140/2011 estabeleceu como regra prevista na alínea “a”, do inciso 
XIV, do art. 9º, verdadeira afronta a autonomia dos municípios, 
na medida em que lhes impõe a obrigação de proceder ao licencia-
mento ambiental tão somente de obras, empreendimentos ou ativi-
dades definidos pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Vale 
dizer, a mencionada Lei Complementar nº 140/2011, estabeleceu 
por meio do dispositivo acima citado que o licenciamento ambien-
tal realizado pelos municípios dependerá de prévia anuência dos 
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, restringindo, portanto, os 
limites de sua autonomia.

Perde-se, mais uma vez, a oportunidade de se criar um am-
biente de cooperação entre os entes federados, favorecendo a disputa 
pelo licenciamento e o prejuízo ao meio ambiente e a sociedade. Não 
é bom para a economia nem para o desenvolvimento sustentável.
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No que concerne ao Estatuto da Metrópole, o que se verifica 
é que a participação da União no arranjo metropolitano dependerá 
da observância de certas condições e circunstâncias30, sendo certo 
que seu apoio somente se dará se atendidas estas condições, como se 
depreende de seu art. 8º, que estatui o desenho da estrutura básica da 
governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglo-
merações urbana.

É possível identificar traços de um autoritarismo recente per-
meando o texto da Lei, não só referido a experiências passadas mal 
sucedidas, como também relacionados ao elevado nível de concen-
tração de poder em favor da União, traço característico do Estado 
brasileiro. Não obstante esta constatação, é necessário refletir sobre 
as práticas cooperativas efetivamente desenvolvidas no âmbito na-
cional e isto não se fez sem considerar o desenho federativo atual. 

Deve-se reconhecer que fatores de ordem política e econômi-
ca, como ressaltado por Celina Souza, tem constituído obstáculos ao 
federalismo cooperativo. Isto porque a prática da cooperação entre 
entes políticos nem sempre é viável. A colaboração pública pode ser 
definida, segundo Agranoff e McGuire (2003) como: “a “concept that 
describes the process of facilitating and operating in multiorganiza-
tional arrangements for solving problems that cannot be achieved, or 
achieved, or achieved easily, by single organizations” 

Em um sistema de colaboração ou de cooperação, portanto, 
o objetivo comum reside na convergência de interesses dos partici-
pantes e não na predominância de interesse de algum deles, como 
determina o estatuto da Metrópole em seu art. 6º, I (prevalência do  

30 Art. 8o A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomera-
ções urbanas compreenderá em sua estrutura básica:
I – instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos en-
tes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas;
II – instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil;
III – organização pública com funções técnico-consultivas; e
IV – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas.
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interesse comum sobre o local). O que mais chama atenção neste 
caso, é que este artigo 6º trata dos princípios que deverão ser ob-
servados para efeito do que a lei denominou “governança interfe-
derativa”, bem se vê que o legislador não se libertou das amarras 
próprias de um sistema autoritário e não cooperativo.

Na esteira do pensamento de Michael McGuire, Robert 
Agranoff e Chris Silvia31, acrescenta-se que:

Much of the cooperation between the federal and state gover-
nments has been found in the sea of governmental activity wi-
thout any chart, compass, or guiding star, for cooperation has 
been unplanned and uncorrelated with other activities of go-
vernment even in the same field. Nevertheless, a certain num-
ber of patterns may be traced in the confusion. Cooperation 
has frequently been a means of coordinating the use of federal 
and state resources, of eliminating duplications in activity, of 
cutting down expenses, of accomplishing work which could 
not otherwise be carried out, and in the federal system of the 
United States move more smoothly than would be otherwise 
possible (7). Clark’s view of collaborative federalism was high-
ly optimistic regarding officials’ problem-resolution ability.

4 uma Conclusão pela prevalência da democracia  
 e da Cooperação

O tema relacionado à autonomia, inclusive a autonomia le-
gislativa tributária dos entes federados, é precedido da definição da 
forma de organização do Estado, cuja distinção se fundamenta no 
grau de centralização ou descentralização de que se revestem seus 
organismos internos.  A mudança na trajetória política do federa-
lismo brasileiro, contudo, não se limitou a simples reconstrução de 

31 McGUIRE, Michael, AGRANOFF, Robert, SILVIA, Chris. Foundations of Pub-
lic Administration Collaborative Public Administration. Paper presented at the 
Public Management Research Conference, Syracuse, NY, June 1-4, 2011.
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seus alicerces, mas avançou no sentido de introduzir novos funda-
mentos, destacando-se a inclusão dos Municípios entre os entes que 
compõem a federação, consoante estabelece o art. 1º da Constituição 
Federal de 1988.

A norma não tem correspondência com os textos constitucio-
nais anteriores nem de outros países, ressaltando Horta32 que o fato 
se deve à atração sugestionadora do movimento municipalista, que 
rompeu o quadro da lógica constitucional e erigiu o município au-
tônomo em componente da República Federativa. Além da inclusão 
do município como ente político e autônomo, a Constituição Federal 
de 1988 modificou o sistema de repartição de competências dos de-
mais entes da federação, acentuando as modernas tendências do fe-
deralismo constitucional brasileiro, na medida em que traçou novos 
contornos para a distribuição das competências, estabelecendo no 
art. 21 (I a XXV), a competência geral da União; art. 22 (I a XXIX), 
competência legislativa privativa da União; art. 23 (I a XII, parágra-
fo único) competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; art. 24 (I a XVI, §§ 1º ao 4º), competência 
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

No âmbito da competência concorrente prevista no art. 24, so-
mente a União poderá estabelecer regras gerais, incidindo, no caso, o 
sistema de competência não cumulativa ou limitada. Assim, em con-
formidade com o ordenamento jurídico brasileiro compete à União, 
no âmbito da legislação concorrente, estabelecer normas gerais, nos 
termos do que estabelece o § 1º, de seu art. 24. Estabelecer normas, 
como anota Carrazza,33 são apontar as diretrizes, os limites básicos; é 
operar por síntese, indicando e resumindo. Nunca descendo a assun-
tos de economia interna, de peculiar interesse das pessoas políticas.

32 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
1999, p. 457.
33 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 19. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 803.
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Acrescenta-se, ainda, que a autonomia dos entes federados de-
pende do regular funcionamento do sistema de distribuição de com-
petências tributarias, bem como da distribuição de receitas constitu-
cionais tributarias, sendo a inobservância dessas normas enquadrada 
como inconstitucionalidade, conforme assinalado por Sacha Coelho.34

Alexander Hamilton sustentava que o poder de tributar está 
diretamente relacionado à própria estrutura do governo, sendo in-
dispensável sua inserção no texto constitucional, a fim de que os en-
tes políticos tenham assegurados os recursos necessários ao custeio 
das despesas públicas:

O dinheiro é considerado, com razão, o princípio vital do 
corpo político; é o que lhe sustem a vida e os movimentos, 
permitindo-lhe desempenhar suas funções mais essenciais. 
Portanto, um poder pleno de obter um suprimento regular 
e adequado de receita, na medida em que os recursos da co-
munidade o permitam, pode ser encarado como um ingre-
diente indispensável de toda constituição. De uma deficiên-
cia neste particular, um de dois males pode decorrer: ou o 
povo ficará sujeito a uma contínua pilhagem, em lugar de um 
modo mais aceitável de suprir as necessidades públicas, ou 
o governo mergulhará numa atrofia fatal e, dentro de pouco 
tempo, perecerá.35

34 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 63. De acordo com Sacha Coelho: “Essa autonomia 
resguarda-se mediante a preservação da competência tributária das pessoas políticas 
que convivem na Federação e, também, pela equidosa discriminação constitucional 
das fontes de receita tributária, daí advindo à importância do tema referente à repar-
tição das competências no Estado Federal, assunto inexistente, ou pouco relevante, 
nos Estados unitários (Regiões e Comunas). Sendo a federação um pacto de igual-
dade entre as pessoas políticas, e sendo a autonomia financeira o penhor dos entes 
federados, tem-se que qualquer agressão, ainda que velada, a estes dogmas, constitui 
inconstitucionalidade.” No mesmo sentido se pronuncia REIS, Elcio Fonseca. Fede-
ralismo fiscal: competência concorrente e normas gerais de direito tributário. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 42-43.
35 MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os artigos federalistas. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p. 232.
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Pode-se concluir, portanto, que a base do Estado Federal, na 
forma pensada e originalmente desenvolvida pelos federalistas, 
apoiava-se na autonomia financeira das pessoas políticas. Sem di-
nheiro não há igualdade, não há como assegurar condições de vida 
digna à comunidade. Essa garantia, entretanto, deverá estar, neces-
sariamente, prevista no texto constitucional do Estado Federal, uma 
vez que é peculiar ao próprio poder de tributar. Como se verifica, a 
Constituição Federal brasileira de 1988 modificou significativamente 
o ordenamento federativo e o sistema de repartição de competências 
tributárias, mediante a descentralização de suas fontes de receitas, 
conferindo aos Estados-membros e Municípios maior autonomia fi-
nanceira, base da autonomia política e administrativa dos mesmos. 
Contudo, as mudanças não chegaram ao ponto de romper com a tra-
dição centralizadora em favor da União.

Não é menos verdade que o arranjo federativo brasileiro tam-
bém estimula a formação de novas formas de parceria (consórcios, 
por exemplo), assim como incentiva a criação de sistemas regionais, 
nos termos de seu artigo 25, § 3º. Todavia, até a publicação da Lei  
nº 13.099/2015, as iniciativas para a gestão metropolitana eram for-
muladas pelos Estados-membro por meio de lei complementar, po-
rém, de regra, não havia uma efetiva cooperação dos municípios, seja 
porque sua participação não era assegurada corretamente, seja por-
que as diferenças políticas e ideológicas dos gestores os impediam de 
fortalecer estes laços.

É fato que a Lei nº 13.099/2015 não garante a mudança desse 
cenário, até porque, conforme anota Klink36: vários autores ana-
lisam a dinâmica socioprodutiva das cidades-região na econo-
mia internacional e apontam para o dilema da ação coletiva no 
espaço regional. 

36 KLINK, Jeroen Johannes.Novas governanças para as áreas metropolitanas. O 
panorama internacional e as perspectivas para o caso brasileiro. Cadernos Metró-
pole, São Paulo, v. 11, n. 22, pp.415-433, jul/dez 2009. 

Johannes.Novas
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O tema regiões metropolitanas foi inserido na agenda do go-
verno brasileiro em 2010, época em que foi lançado o CURSO DE 
EXTENSÃO: GOVERNANÇA METROPOLITANA COLABORA-
TIVA, Organização: Universidade de British Columbia CHS/UBC 
– Canadá, com apoio do Ministério das Cidades37. No material 
produzido para o referido curso, destaca-se o seguinte trecho:

Nesse contexto, os crescentes reclames de autonomia munici-
pal, cerceada por longo período, e que irão repercutir na Cons-
tituição Federal de 1988, induzem a uma resistência explícita 
à questão metropolitana, manifesta não só entre os represen-
tantes do Poder Público municipal, como também entre os 
juristas e estudiosos em geral, afetos a questões urbanas.  Esse 
segundo momento, marcado pelo neolocalismo foi o perío-
do de hegemonia de uma retórica municipalista exacerbada, 
onde a questão metropolitana é identificada in limine com o 
desmando do governo militar e simultaneamente, como uma 
estrutura institucional padronizada e ineficaz. A palavra de 
ordem é agora a municipalização. A grande questão era a ce-
lebração de um novo pacto federativo, institucionalizando-se 
mecanismos de descentralização e democratização da gestão, 
e de aumento da autonomia financeira dos estados e dos mu-
nicípios. Especialmente esses últimos, conseguiram resgatar 
parte significativa de sua capacidade de investimento, mas 
isso não foi suficiente para o enquadramento dos inúmeros 
problemas metropolitanos (MELO,1997).

Assim como a Constituição de 1988, também as Constitui-
ções estaduais posteriores, vem reforçar a retórica municipa-
lista (AZEVEDO & MARES GUIA, 2004a; SOUZA, 2004). 
Entre os diversos efeitos perversos dessa ideologia ingênua, 
vale frisar que “o neolocalismo dos anos 90 deslegitimou o 

37 Nota: O curso Governança Metropolitana Colaborativa faz parte do projeto in-
ternacional  “Novos Consórcios Públicos para Governança Metropolitana no Bra-
sil”, desenvolvido pela Universidade de British Columbia/Canadá e no Brasil, por 
intermédio do Ministério das Cidades, com interveniência de universidades bra-
sileiras, instituições governamentais e não governamentais, que atuem em regiões 
metropolitanas brasileiras.
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planejamento metropolitano como prática autoritária e pro-
duziu uma agenda pública local ancorada no princípio de que 
todos (ou quase todos) os problemas poderiam ser resolvidos 
localmente . . . tendo efeitos deletérios sobretudo nas áreas de 
interesse comum metropolitano, tais como transportes, coleta 
e tratamento de lixo, meio ambiente ou saneamento. Várias 
iniciativas nestas áreas foram descontinuadas ou não encon-
traram solução em virtude de falta de coordenação interinsti-
tucional” (MELO, 2004).

Os governos municipais, na sua maioria, não têm renda, ca-
pital humano ou social, afora uma burocracia meritocrática, 
para equacionarem seus problemas coletivos e de políticas 
públicas sem a ajuda de um ente superior e/ou da cooperação 
horizontal no plano regional.

Verifica-se que as bases do estudo são controversas, haja vista 
que os argumentos citados acima, se por um lado servem para justi-
ficar a implementação de políticas públicas de planejamento regional 
por meio de regiões metropolitanas, por outro reduz e deprecia o 
pensamento jurídico daqueles que defendem o municipalismo. Con-
vém registrar que o municipalismo não se contrapõe a um sistema 
de gestão cooperativo, mas sim a um sistema de gestão autoritário, 
no qual o ser superior é identificado com o Estado e por consequência, 
o município seria o ser inferior, o primo pobre, desvalido e incompe-
tente. Nada mais equivocado!

É preciso mudar o discurso e ampliar as possibilidades de 
cooperação, inventar novas formas de colaboração, ser criativo. O 
desenvolvimento social e econômico de uma região não acontecerá 
principalmente se houver a formação de um sistema de governança 
metropolitano, contudo, ele será fortemente impulsionado se houver 
o sentimento de pertencimento aquela região, se houver identifica-
ção das chamadas funções de interesse comum com as reais necessi-
dades da comunidade envolvida.

Definir o que são “funções de interesse comum” não é tarefa fá-
cil, no entanto, é crucial para o planejamento metropolitano que tais 
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funções possuam conteúdo jurídico legítimo, como assevera Alaôr 
Caffé38:

A identificação dessas funções públicas de interesse comum é, 
portanto, de grande relevância para sua determinação jurídica 
concreta, visto que não basta considerá-la formalmente (num 
texto legal, por exemplo) ou por mera conveniência contin-
gencial para enquadrá-la na figura jurídica de função pública 
de interesse comum (de caráter constitucional). Ela precisa ter 
“natureza” regional, identificada por critérios justificadores 
dessa natureza, argüíveis juridicamente e que possam, como já 
apontamos, ser deduzidos prudencialmente em caso de con-
testação judicial. E isso é particularmente importante porque 
seu tratamento pode resvalar para a questão da autonomia dos 
entes políticos envolvidos na região metropolitana.

Portanto, as bases para qualquer sistema de cooperação devem 
ser horizontais e não verticais, não deve haver, de fato, prevalência do 
interesse de um ente político em detrimento de outro ou da coletivida-
de, mas é indispensável possuir razões objetivas para fazer prevalecer 
este ou aquele interesse. É nisso que reside o conceito de “funções de 
interesse comum” e é nesse sentido amplo de colaboração e de coo-
peração que devem ser compreendidos os princípios constantes do  
art. 6º, da Lei nº 13.00/2015, haja vista que enquanto princípios, devem 
orientar a interpretação constitucional no sentido da ponderação e efe-
tiva aplicação da norma e não para imposição de autoridade.
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novoS rumoS dA tributAção 
AmbiEntAl no brASil

Ana Maria Jara Botton Faria1

introdução 

O crescimento econômico e o uso adequado dos recursos am-
bientais é uma necessidade e já é realidade mesmo dentro dos an-
seios capitalistas. Pacifico o entendimento que o esgotamento de 
bens decorrentes da natureza encarecem ou até inviabilizam proces-
sos e produções. 

A conjugação das necessidades sociais, ambientais e econômi-
cas, apesar de não ser tarefa fácil, é indispensável para a obtenção de 
um equilíbrio razoável entre tais ações. 

A ordem econômica prevista na norma constitucional inclui 
as atividades econômicas, o pleno emprego, a livre iniciativa, o uso 
social da propriedade e a conservação do meio ambiente. 

1 Procuradora Municipal de Pinhais/PR. Doutora em Business Administration – 
FCU – EUA. Professora Faculdade FESPPR. 

VOLTA AO SUMÁRIO
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Tais direitos devem ser devidamente equalizados considerando 
que o seu conjunto é que fundamenta e formata o rol dos direitos fun-
damentais, condição essencial para a obtenção da Dignidade Humana. 

O Estado em seu dever-poder instrumentaliza o tributo para 
que atenda as funções basilares fiscais, mas deve também aplicar a 
função extrafiscal sempre que for necessário. 

A não-aplicação de forma concomitante dos princípios e dos 
instrumentos tributários gera responsabilidade estatal por força do 
dever-poder do ente público no uso correto deles.  

 As políticas públicas atuais não tem apresentado ações con-
cretas para que ocorra a efetiva proteção ambiental no âmbito das 
atividades economicamente lícitas, desconsiderando o imenso valor 
econômico e social que os recursos ambientais possuem.  

A comprovação visível dos danos ambientais, o aumento dos da-
dos científicos acerca dos problemas que o futuro reserva e a crescente 
dúvida da capacidade humana em regenerar a maioria dos fatores pro-
dutivos naturais são questões que colocam em perigo o desenvolvi-
mento sustentável, tanto no âmbito econômico como no social.  

A alteração do uso de algumas expressões tem um significado 
maior e buscam abranger e ampliar a sua aplicação. Como exemplo é 
possível mencionar a expressão recurso ambiental e não mais recur-
so natural.  

Recurso natural pode ser entendido como toda matéria e ener-
gia que ainda não tenha sofrido um processo de transformação e que 
é usada diretamente pelos seres humanos para assegurar as neces-
sidades fisiológicas, socioeconômicas e culturais, tanto individuais 
quanto coletivas 2

Já a expressão Recurso Ambiental buscou ampliar o conceito 
incluindo outros elementos que não integram o de recurso natural 
tais como a atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, 

2 Conceito disponíveis em <http://www.corredores.org.br/?pageId=faq#1344>. 
Acesso 21 jan.2015.

http://www.corredores.org.br/?pageId=faq#1344
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estuários, mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, como 
fauna e flora.

O aumento do custo do uso dos recursos ambientais já trouxe 
modificações na contabilidade. Os balanços financeiros das empre-
sas já consideram as questões inerentes ao meio ambiente. A ges-
tão econômica requer a inclusão dos dispêndios com o uso e com a 
conservação dos recursos ambientais, hoje de forma mais pontual o 
desembolso com o pagamento da água e dos combustíveis.  

Um meio ambiente equilibrado e conservado é uma fonte de 
oportunidade para a obtenção de vantagens competitivas e não mais 
como um custo obrigatório e sem retorno. 

O dano ambiental independentemente de quem o produz faz 
com que os prejuízos dele decorrente, ao final, passem a ser mais um 
encargo para o cidadão, para a coletividade. Este fato por si só já fere 
o princípio da igualdade e causa prejuízo a todos. 

Tem-se assim, considerando a própria finalidade social do tri-
buto, que a norma ao prever a hipótese de incidência deve valorizar as 
atividades econômicas que adotem técnicas, formas, métodos e modos 
de produção que geram o uso sustentável dos recursos ambientais. 

1 o tributo e a legislação Atual 

O entendimento da atividade estatal dentro do binômio dever-
-poder, fazendo uso da lição de Rui Barbosa de que “todo poder encer-
ra um dever” indica que para a obtenção da Ordem Econômica neces-
sário que exista uma tributação diferenciada da atualmente aplicada. 

O tributo tem uma função muito maior que a da arrecadação, 
apesar de atualmente ser a que mais tem sido considerada, eles são 
instrumentos destinados a obtenção do bem-estar social.

A função social do tributo é aquela que faz com que a tributação 
represente mais do que uma fonte de recursos do Estado; exatamente 
para permitir o cumprimento das metas previstas no preâmbulo da 
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Constituição Federal, os fundamentos da República Federativa do 
Brasil e os demais objetivos constitucionais. 

Para que o cidadão possa entender o tributo como um ato de-
corrente da cidadania e não como uma mera obrigação o Estado tem 
o dever de aplicar de forma correta o tributo, desde o fato gerador até 
a correta aplicação dos valores arrecadados. 

Cristóbal Barreto Moro traduz bem tal concepção: 

La significación actual del tributo, en el marco del Estado so-
cial y democratico de Derecho, es muy distinta a la existente 
em épocas passadas. As actividades públicas há conducido a 
um progresivo y coetáneo ensanchamiento del concepto de 
gasto público, provocando una clara ampliación de los me-
canismos através de los cuales se financia esse gasto publico, 
que ya no se limitan a la mera obtención de recursos, sino 
que se encaminan al cumplimento directo de los objetivos 
constitucionales3

Desta forma, a função extrafiscal do tributo passa a ter uma 
importância maior que a até agora a ela atribuída, pois além de regu-
lar o mercado também irá colaborar na manutenção e conservação 
dos recursos ambientais, matéria prima indispensável para a produ-
ção da grande maioria dos produtos e serviços.  

Spagnol é taxativo quando analisa a questão: 

Com este respaldo histórico, faz-se urgente que a atividade 
tributante atual ultrapasse os limites meramente fiscais e se 
converta em um instrumento de política sócio-econômica por 
parte do Estado.Tais tributos têm por função a garantia de re-
cursos necessários à efetivação pelo Estado de uma série de 
direitos consagrados ao cidadão por força constitucional.4

3 MORO. Cristóbal Barreto. La tributación ambiental em España. Madrid: Tec-
nos, 1999, p. 46-51.
4 SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições sociais no direito brasileiro. 
Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 17-18. 189
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Alguns críticos da ampliação da aplicação de tal função dos 
tributos argumentam que haverá queda da arrecadação o que preju-
dicaria a atividade estatal. 

Um grande equívoco. A aparente queda de arrecadação será 
devidamente compensada com a redução de gastos decorrentes da 
minimização dos desastres e danos ambientais. 

Nabais, ao comentar a evolução do sistema tributário europeu, 
em especial o alemão, explicita

[...] a actividade impositiva, quer vista em seu conjunto (sis-
tema fiscal), quer vista nos seus elementos (os impostos), so-
freu uma profunda alteração na sua função (instrumental). 
De um lado, há uma alteração quantitativa que se prende com 
um facto de a assunção de mais tarefas pelo estado – tarefas 
de direção global da economia e de conformação social- im-
plicar mais despesas e, consequentemente, mais impostos, 
alargando-se deste jeito o domínio da fiscalidade. De outro 
lado, verifica-se uma alteração qualitativa traduzida no facto 
de, através dos impostos, poderem ser prosseguidos, directa 
e autonomamente, as tarefas constitucionalmente imputadas 
ao estado, sejam de ordenação econômica, sejam de confor-
mação social.5

Baleeiro reforça tal entendimento: 

O Estado deve pôr-se a serviço de uma nova ordem social e eco-
nômica, mais justa, menos desigual, em que seja possível a cada 
homem desenvolver digna e plenamente sua personalidade. Preju-
dicadas ficam, dessa forma, as teorias de política econômica ou de 
política fiscal incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.6

5 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo 
para a compreensão constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: 
Almedina, 1998. p. 233
6 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. rev. 
e compl. por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 11
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Já dizia Milton Friedman, economista norteamericano e Prê-
mio Nobel que não há “almoço grátis”.  O que verificamos hoje que é 
que os valores arrecadados a título de tributos tem servido para re-
verter a degradação do meio ambiente ou seja, está sendo socializado 
os ônus e privatizado os bônus 

Rosembuj coloca a questão da seguinte forma: 

Em nuestro caso la Administración autoriza la realización de acti-
vidades que producen residuos. Es evidente que esta actividad con-
sentida por la Administración (siempre que se den los requisitos que 
lo permitam, de acuerdo com la legislación de residuos aplicable, 
autorizar aquella actividad de producción de residuos) es prejudicial 
para el medio ambiente por sus consecuencias, por tanto, es prejudi-
cial para la colectividad. Precisamente esta actividad dañosa preju-
dicial es la que grava con esta “contribuición negativa”. El criterio de 
cuantificación puede ser los costos de prevención o de restauración 
de los daños causados.7

O empresário busca o lucro e o atendimento de no mínimo 
três funções, a sobrevivência, a continuidade e o crescimento da em-
presa. O consumidor mesmo que tenha uma preocupação com as 
questões sociais e ambientais, na maioria das vezes tem que atentar 
para a questão econômica imediata. 

Desta forma, cabe ao Estado, por força normativa (art. 174 
CF/88) na condição de agente normativo e regulador da atividade 
econômica, exercer as funções de fiscalização, planejamento e mais 
especificamente de incentivo tributário. 

A proposta do tributo ambientalmente orientado é que o em-
presário e o consumidor recebam incentivos como forma de permi-
tir que os produtos e serviços produzidos de forma menos danosa 
ao meio ambiente sejam beneficiados, atendendo diretriz contida 
no artigo 170, inciso VI da CF/88 “VI - defesa do meio ambiente,  

7 ROSEMBUJ, Tulio. Elementos de derecho tributário: renta personas físicas 
Barcelona: PPU .1990. v. 2. P.71
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inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração 
e prestação” 

Uma ressalva, não se trata de relativizar ou minimizar as licen-
ças e autorizações ambientais. O objetivo maior é que os empresários 
ofereçam aos consumidores produtos e serviços efetivados de forma 
ainda mais protetiva do que previsto nas leis específicas. 

Espera-se que com tais incentivos ocorram estudos para a busca 
de novas formas e alternativas de uso de produtos, redução de desperdí-
cio, reuso, reciclagem, coleta seletiva, descarte adequado dentre outros. 

O Estado, dentro do papel que a Constituição Federal lhe im-
põe tem o dever de aplicar o tributo ambiental. Mas, apesar de tal 
previsão até a presente data, de forma efetiva não temos espécies tri-
butárias que produzam efeitos positivos acerca da conservação dos 
recursos ambientais. 

Historicamente é possível perceber o descaso com as proibições 
contidas nas legislações ambientais, podendo tal fato ser observado 
desde o primeiro Código Florestal Brasileiro de 1934, as alterações 
de 1965 com o novo Código Florestal, modificações de 1996, de 2000 
e finalmente a publicação da Lei Federal 12.651/2012 e alterações da-
das pela Lei Federal 12.727/2012. 

As últimas normas mencionadas trazem no artigo 41 a previ-
são de incentivos fiscais, alguns de natureza tributária, configurando 
o tributo ambiental. 

Relevante para o tema em analise o conteúdo do artigo 41 da 
Lei Federal 12.651/2012:

Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem pre-
juízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio 
e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para ado-
ção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade 
agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, 
como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente 
sustentável, observados sempre os critérios de progressividade,  
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abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação:(Redação dada 
pela Lei nº 12.727, de 2012).

Dentre tais programas, o artigo ao longo de diversos parágra-
fos, incisos e alíneas elenca algumas formas de tributos ambiental-
mente orientados. 

O principal objetivo de tais medidas é conceder aos produtores 
que adotem medidas protetivas e de conservação de áreas de prote-
ção e também das áreas degradadas incentivos que podem ser por 
intermédio de Pagamento de Serviços Ambientais; Taxas de Juros 
Diferenciadas e Tributárias. 

Os incentivos tributários estão mais diretamente especificados 
no inciso II, letra “f ” da norma federal acima indicada. Tais benefí-
cios decorrem da concessão de isenção de impostos na aquisição de 
insumos e equipamentos. Inicialmente a previsão é para fatos gera-
dores do ICMS, mas também haverá possibilidade de aplicação para 
o IPI, II, IE dentre outros. 

Na sequencia a redação menciona outros processos de recu-
peração e manutenção que também poderão obter o incentivo tri-
butário. Havendo a prestação de serviços elencados na LC 116/2003 
poderá ser aplicada tal previsão também para o ISSQN.

II - compensação pelas medidas de conservação ambiental 
necessárias para o cumprimento dos objetivos desta Lei, utili-
zando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros:
f) isenção de impostos para os principais insumos e equipamen-
tos, tais como: fios de arame, postes de madeira tratada, bom-
bas d’água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados 
para os processos de recuperação e manutenção das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;

Tem-se assim que os incentivos tributários na forma acima 
mencionada poderão ser utilizados pela União, os Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
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Existe ainda a previsão na referida norma, acerca da possibi-
lidade da dedução da base de cálculo do Imposto de Renda tanto 
da pessoa física como da pessoa jurídica, que esteja na condição de 
possuidor ou de proprietário de imóvel rural, de parte de valores uti-
lizados para a recomposição das APPs e Reservas Legais. 

§ 1o Para financiar as atividades necessárias à regularização 
ambiental das propriedades rurais, o programa poderá prever:
II - dedução da base de cálculo do imposto de renda do pro-
prietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurí-
dica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das 
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008;

Aqui existe uma limitação temporal para a aplicação de tal 
incentivo, pois as atividades de recomposição devem ser aplicadas 
em áreas cujo desmatamento ocorreu antes de 22 de julho de 2008. 
Uma novidade em termos de incentivo às empresas atuantes na ca-
deia produtiva que comercializem ou industrializem produtos que 
tenham sido produzidos em locais que atendam os padrões exigidos 
e previstos na Lei 12.651/2012.

§ 2º O programa previsto no caput poderá, ainda, estabelecer 
diferenciação tributária para empresas que industrializem ou 
comercializem produtos originários de propriedades ou pos-
ses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos 
arts. 4º, 6º, 11 e 12 desta Lei, ou que estejam em processo de 
cumpri-los.

Tal previsão incentiva o produtor em todas as suas fases, tor-
nando-se um bônus aos que preservam a vegetação nativa além de 
estimular e garantir a recuperação de áreas degradadas, permitindo 
um uso adequado para tais locais. 

Verifica-se que a previsão normativa já existe, mas para que se-
jam efetivamente aplicados e validados os incentivos previstos na Lei 
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Florestal 12.651/2012 necessária a regulamentação para a aplicação 
dos benefícios tributários. Tal providência infelizmente ainda não foi 
efetuada. (ao menos até outubro de 2015). 

Outra iniciativa legislativa que se encontra em tramitação é 
a PL 1465/2015, cuja ementa “Cria incentivos fiscais e creditícios 
a pessoas físicas e jurídicas que promovam a reposição florestal ou 
desassoreamento de rios, córregos, cursos de água ou nascentes e 
dá outras providências” e foi apresentada em data de 07 de maio de 
2015, de autoria do Deputado Augusto Carvalho (SD/DF). Atual-
mente (10/2015) aguarda parecer das comissões. 

A PEC 353/2009 com proposta de uma reforma tributária 
ambiental, indicando modificação em alguns tributos, dentre eles: 
O IPTU e o ITR propondo a aplicação da progressividade e a sele-
tividade socioambiental, imunidade para alguns serviços tais como 
serviços de saneamento ambiental, materiais reciclados, máquinas, 
equipamentos e aparelhos antipoluentes e o IPVA com a proposi-
ção de alíquotas diferenciadas em razão do consumo energético e 
da emissão de gases poluentes. Situação atual da PEC 353/2009 – 
arquivada. 

Conclusão 

De concreto temos uma única norma ainda não regulamen-
tada, ou seja, não existe ainda de forma efetiva a aplicação de um 
tributo ambientalmente orientado em nosso País. 

O mesmo Governo que no passado estimulou o desmatamento 
para a ampliação da fronteira agrícola brasileira, tem em suas mãos a 
possibilidade de utilizar o tributo ambiental como forma de incenti-
var a conservação e o uso adequado dos recursos ambientais. 

O Estado dentro das atribuições constitucionais de normatizar, 
regulamentar e fiscalizar tem o dever de aplicar o tributo de forma 
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diferenciada considerando o impacto ambiental dos produtos, servi-
ços e processos de elaboração e prestação.  

Hanna Arendt delimita bem a questão: “Se o mundo conter um 
espaço público, não pode ser construído apenas para uma geração e 
planejado somente para os que estão vivos: deve transcender a dura-
ção da vida de homens mortais”. As políticas públicas devem atender 
ao presente, as gerações atuais, até como forma de permitir que possa 
existir geração futura.

O tributo, quando aplicado na forma de incentivo, é um pode-
roso instrumento para auxiliar o meio ambiente, agregando ao pro-
dutor, ao fornecedor e ao consumidor. O bônus final é de todos. 

referencias 

BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de trib-
utar. 7. ed. rev. e compl. por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006.

BRASIL. Atividade Legislativa. Disponível <http://www2.camara.
leg.br/atividade-legislativa> Acesso 20 set 2015  

BRASIL. Legislação. Disponível < planalto.gov.br/legislação> Aces-
so 20 set 2015  

CORREDORES. Conceitos. Disponíveis em < http://www.corredo-
res.org.br/?pageId=faq#1344>. Acesso 21 set.2015.

MORO. Cristóbal Barreto. La tributación ambiental em España. 
Madrid: Tecnos, 1999 

NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: 
contributo para a compreensão constitucional do Estado fiscal con-
temporâneo. Coimbra: Almedina, 1998. 

http://www2.camara.leg.br/atividade
http://www2.camara.leg.br/atividade
planalto.gov.br/legisla��o
http://www.corredores.org.br/?pageId=faq#1344
http://www.corredores.org.br/?pageId=faq#1344


Revista de Direito e Política156

ROSEMBUJ, Tulio. Elementos de derecho tributário: renta perso-
nas físicas Barcelona: PPU. 1990. v. 2. 

SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições sociais no direito 
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 



157

liCitAçõES pArA A promoção do 
dESEnvolvimEnto SuStEntávEl: 

desafios e perspectivas

Marcela Albuquerque Maciel1

introdução

O termo “desenvolvimento sustentável” foi cunhado historica-
mente no processo de tentativa de conciliação das agendas do meio 
ambiente e do desenvolvimento, incorporando a ideia de que este 
poderia ocorrer de modo que, na relação do homem com o ambien-
te natural, não restassem esgotadas as bases materiais de reprodu-
ção das suas atividades econômicas, sociais e culturais2. No centro 
do debate acerca da conciliação do desenvolvimento econômico e da  
preservação ambiental, tendo-se o desenvolvimento sustentável como 

1 Procuradora Federal. Mestra em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Uni-
versitário de Brasília – UniCEUB. Especialista em Direito Ambiental e Desenvol-
vimento Sustentável pela Universidade de Brasília – UnB. Especialista em Direito 
Público pelo Centro Universitário do Distrito Federal – UDF.
2 LEUZINGER, Márcia, e CUREAU, Sandra. Direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. p. 11.

VOLTA AO SUMÁRIO
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meta, a responsabilidade do Estado em promover a efetividade do di-
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é tema essencial. 
Para o alcance dessa meta, questionam-se quais os instrumentos de 
política ambiental mais adequados e eficazes a serem adotados. 

O presente artigo tem essas questões como fundo, na medida 
em que visa apresentar as licitações públicas num contexto mais 
amplo, isto é, como instrumento de política ambiental. Para tratar 
do tema proposto, o trabalho foi dividido em duas partes princi-
pais. A primeira visa apresentar o cenário atual referente à con-
servação do meio ambiente, abordando o advento da questão am-
biental e das alterações nas relações do Estado e da sociedade face 
à temática do desenvolvimento sustentável. Trata, ainda, no âmbito 
do referencial apresentado, das licitações sustentáveis como instru-
mento de política ambiental. Ao final, aponta-se o estado atual da 
implementação das licitações sustentáveis no Brasil, esperando-se 
que o estudo possa contribuir para futuras avaliações e adoção de 
medidas visando sua efetividade.

1 Estado e meio Ambiente

Para uma melhor compreensão do papel do Estado e sua atua-
ção perante as questões ambientais, é importante a apresentação, ain-
da que de forma breve, dos fatos históricos que mais influenciaram a 
incorporação dos problemas relativos ao meio ambiente nas políticas 
públicas, com destaque para a inserção das licitações sustentáveis no 
cenário político internacional. Após, apontamos os principais instru-
mentos de política ambiental utilizados pelo Estado e do enquadra-
mento das licitações sustentáveis como tal.

1.1 o papel do Estado frente ao desenvolvimento  
 sustentável

Até o início do século XX, prevaleceu a concepção liberal de 
que a promoção do progresso seria realizada pelas forças da economia  
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de mercado, não cabendo ao Estado exercer uma política nesse senti-
do3. O Estado focava-se na manutenção da tranquilidade e seguran-
ça da sociedade, segundo os ideais da “inação” e do “repouso”4, de 
modo a garantir a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento 
do mercado capitalista. O conceito de desenvolvimento utilizado à 
época foi cunhado em consonância com o de crescimento econô-
mico, na medida em que desenvolver um país significava implantar 
uma economia de mercado que pudesse incluir, ao menos, a maior 
parte dos seus cidadãos. Os países industrialmente avançados repre-
sentavam modelos a serem seguidos pelos demais5.

A partir do final da década de 1960, alguns fatores passaram 
a tornar evidente a necessidade de compreensão do sistema econô-
mico como imerso num outro maior, com o qual interage e se cho-
ca, o sistema ecológico6. Pode-se citar dentre eles7: a acentuação da 
poluição que acompanhou a prosperidade do período pós 2ª Guer-
ra Mundial nas economias industrializadas; as crises do petróleo da 
década de 1970; e a publicação, pelo chamado Clube de Roma8, do  

3 HEIDERMAN, Francisco G. Do sonho do progresso às políticas de desenvolvi-
mento. In: Francisco G. Heiderman, e José Francisco Salm. (orgs.). Políticas pú-
blicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise. Brasília: 
Editora UnB, 2009, p. 23-39. p. 24-25.
4 COMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de 
políticas públicas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 35, n. 138, abr/
jun. 1998. p. 39-48. p. 43.
5 HEIDERMAN, Francisco G. 2009. Op. cit. p. 26-27.
6 MUELLER, Charles C. Os economistas e as relações entre o sistema econômico e 
o meio ambiente. Brasília: Finatec, 2007. p. 11-12 e NUSDEO, Fábio. Direito econô-
mico ambiental. In: Curso interdisciplinar de direito ambiental. Arlindo Philippi 
Jr. e Alaôr Caffé Alves (editores). São Paulo: Manole, 2005b. p. 717-738. p. 720.
7 Para maiores informações quanto à cronologia dos fatos que marcaram o ad-
vento da questão ambiental no cenário internacional e brasileiro, ver: BURSTYN, 
Marcel, e PERSEGONA, Marcelo. A grande transformação ambiental: uma cro-
nologia da dialética homem-natureza. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
8 Surgido, em 1968, de uma reunião informal, de trinta economistas, cientistas, 
educadores e industriais, em Roma, para discutir a crise daquele momento e as cri-
ses futuras da humanidade. (BURSTYN, Marcel, e PERSEGONA, Marcelo. 2008. 
Op. cit. p. 136.).
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relatório intitulado “Limites do Crescimento”, também conhecido 
como “Relatório Meadows”9, em 1972, que propunha o crescimento 
zero como solução possível para evitar o colapso ambiental anun-
ciado. Até então, o sistema econômico e seu desenvolvimento eram 
tratados de forma isolada, autocontida, como se o meio ambiente pu-
desse fornecer recursos naturais como insumos, de forma abundante 
e ilimitada, e servir como depósito, também ilimitado, aos resíduos e 
rejeitos desse sistema10. 

Ainda em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) rea-
lizou, em Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente Humano, considerada um marco no ambientalismo mo-
derno. Nessa Conferência, ficou marcada a resistência dos países do 
Sul às conclusões do Relatório Meadows11. Também pela primeira 
vez, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi de-
clarado formalmente como um direito humano fundamental. A re-
sistência dos países do Sul às proposições de crescimento zero do ci-
tado Relatório demonstra que a definição dos problemas ambientais, 
e das soluções escolhidas para enfrentá-los, envolve decisões políti-
cas que refletem os valores e interesses de cada parte, determinando 
a forma como os custos e benefícios dessas ações serão distribuídos12.

Em 1980, num estudo da União Internacional para Conser-
vação da Natureza (UICN)13, intitulado “Estratégia mundial para a 
conservação”, foi utilizada, pela primeira vez, a expressão “desen-
volvimento sustentável”. Esse termo se difundiu ao ser conceituado, 
em 1987, no Relatório14 da Comissão Mundial para o Ambiente e  

9 Por ser de autoria de Denis Meadows, do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), e de uma equipe de pesquisadores liderada por ele. (BURSTYN, Marcel, e 
PERSEGONA, Marcelo. 2008. Op. cit. p. 145).
10 MUELLER, Charles C. 2007. Op. cit. 12.
11 LE PRESTE, Philippe. Ecopolítica internacional. 2ª ed. São Paulo: Senac, 2005. 
p. 25-26.
12 LE PRESTE, Philippe. 2005. Op. cit. p. 25-26.
13 Em inglês: International Union for Conservation of Nature (IUCN)
14 Esse Relatório foi denominado “Nosso Futuro Comum” é também conhecido 
como “Relatório Brundtland”, em razão da Comissão ter sido presidida pela então 
primeira-ministra da Noruega, Gro Brutland.
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Desenvolvimento, ligada à ONU, como “aquele capaz de satisfazer às 
necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazer as suas próprias necessidades” 15. 

Na sequência histórica do processo de inserção da temática am-
biental no cenário internacional, foi realizada, em 1992, a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNU-
MAD), a Rio-92. Ao contrário de Estocolmo, a inter-relação entre 
meio ambiente e desenvolvimento não foi mais uma questão posta em 
discussão16. Na Rio-92, foram aprovados três documentos principais: a 
Declaração do Rio; a Agenda 21; e uma Declaração sobre florestas. Na 
mesma ocasião, abriu-se, também, a oportunidade para a assinatura de 
duas Convenções: a Convenção-quadro sobre mudanças climáticas; e 
a Convenção sobre diversidade biológica (CDB). 

A Declaração do Rio visa guiar o comportamento dos Estados 
e mobilizar as sociedades, sendo um documento de consenso17, que 
possui 27 princípios18, de extrema importância, a nortear o trato das 
questões ambientais, dos quais se destacam os seguintes, com relação 
ao conceito de desenvolvimento sustentável:

Princípio 3
O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a 
permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades 
de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presen-
tes e futuras. 

15 ONU, Organização das Nações Unidas. Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento. Our common future. 1986. Disponível em: < http://www.un-docu-
ments.net/ocf-01.htm#VIII>; acesso em: março/2012. Capítulo 1, item 49. Tradu-
ção livre da autora.
16 LE PRESTE, Philippe. 2005. Op. cit. p. 233-234.
17 LE PRESTE, Philippe. 2005. Op. cit. p. 219-220.
18 ONU, Organização das Nações Unidas. Declaração do rio. 1992. Disponível 
em: <Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>, 
Acesso em: set./2014.

https://correio.agu.gov.br/owa/redir.aspx?C=f155256b4f7e487b88153f52169132a2&URL=http%3a%2f%2fwww.un-documents.net%2focf-01.htm%23VIII
https://correio.agu.gov.br/owa/redir.aspx?C=f155256b4f7e487b88153f52169132a2&URL=http%3a%2f%2fwww.un-documents.net%2focf-01.htm%23VIII
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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Princípio 4
Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção am-
biental constituirá parte integrante do processo de desenvolvi-
mento e não pode ser considerada isoladamente deste.

A Agenda 2119, por sua vez, constitui a identificação das ques-
tões que mereciam atenção política e atuação dos Estados, conso-
lidando um amplo programa de ação a ser adotado pelos signatá-
rios. Apesar de não ser um instrumento juridicamente impositivo, a 
Agenda 21 merece destaque quanto ao tema tratado por dedicar todo 
um capítulo à necessidade de mudança dos padrões de produção e 
consumo, reconhecendo o papel do Estado nesse sentido, tanto como 
grande consumidor, quanto como indutor desses novos padrões20. 

Vê-se, assim, que com a introdução do conceito de desenvol-
vimento sustentável ao longo do processo histórico, a proteção do 
meio ambiente passou a ser considerada como elemento fundamen-
tal do desenvolvimento, pois toda forma de crescimento não susten-
tável seria oposta ao conceito de desenvolvimento em si, ao implicar 
a redução das liberdades das gerações futuras21. Com isso, o cres-
cimento econômico, ainda que acelerado, não significa desenvolver 
um país, não sendo suficiente maximizar o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB). O objetivo maior deve ser a redução da pobreza 
e atenuação das desigualdades, sem depreciação da força de traba-
lho e dos recursos naturais22. Quando se fala em desenvolvimento  

19 ONU, Organização das Nações Unidas. Agenda 21. 1992b. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>, acesso em set./2014.
20 TEIXEIRA, Maria Fernanda de Faria Barbosa. Desafios e oportunidades para 
a inserção do tripé da sustentabilidade nas contratações públicas: um estudo 
dos casos do governo federal brasileiro e do governo do estado de são Paulo. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável). Universidade de Brasí-
lia, Brasília. p. 41.
21 VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004. p. 43.
22 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2004. p.14.

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf
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sustentável não se está, portanto, restringindo-se a questões ambien-
tais ou ecológicas, pois as dimensões econômica e social – o chama-
do tripé da sustentabilidade: econômico, social e ambiental – tam-
bém fazem parte do conceito, o que exige medias que as promovam 
em equilíbrio.

Ao ensejar um problema econômico, evidenciado na discussão 
sobre quem deve pagar os “custos marginais resultantes da produção 
de bens necessários à economia de bem-estar que a modernidade 
criou” 23, o enfrentamento da questão ambiental sinaliza propostas 
em dois extremos: de um lado o Estado interventor, que tudo contro-
la, e do outro o mercado que tudo resolve, dispensando a intervenção 
estatal24. A realização do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, apesar de não estar ligada exclusivamente à figura do 
Estado – tendo em vista que, como direito de terceira dimensão, sua 
efetividade depende também da atuação do próprio titular, revelan-
do-se a responsabilidade perante o meio ambiente como de dimen-
são pública e privada, a exigir esforços compartilhados do Estado e 
da sociedade –, é tarefa que não pode lhe ser retirada e transferida ao 
mercado25. A autorregulação dos agentes econômicos demonstrou-se  
insuficiente para conter a degradação ambiental. 

A superação da visão do sistema econômico isolado, que en-
xerga o meio ambiente como fonte inesgotável, visando à promoção 
do desenvolvimento sustentável, passa pela necessária internalização 
aos custos da produção, dos seus efeitos negativos externos não cap-
tados pelo sistema de preços. Tais efeitos são chamados externalida-
des negativas pela economia, a exemplo do lançamento de poluentes 

23 GARCIA, Maria da Glória F. P. D. O lugar do direito na protecção do ambien-
te. Coimbra, PT: Almedina, 2007. p. 159 e 172.
24 GARCIA, Maria da Glória F. P. D. 2007. Op. cit., p. 244.
25 BENJAMIN, Antônio Herman. O meio ambiente na constituição federal de 
1988. In: Sandra Akemi Shimada Kishi et al (orgs.). Desafios do direito ambiental 
no século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. São Pau-
lo: Malheiros, 2005. p. 363-398. p. 387-388.
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químicos num rio, que não é contabilizado como custo do ponto de 
vista do empreendedor, mas que provoca diversos impactos ambien-
tais negativos, que acabam sendo suportados pela coletividade e, in-
clusive, pelas gerações futuras26. 

Neste cenário, a função do direito, e especialmente do direito 
ambiental, é, por meio da instituição de instrumentos jurídicos capa-
zes de promover a mitigação ou eliminação dos efeitos lesivos da de-
gradação ambiental, buscar a harmonia entre diversos bens e valores, 
como o desenvolvimento econômico, social e cultural, e o meio am-
biente ecologicamente equilibrado27. Dentre tais instrumentos, temos 
o princípio do poluidor-pagador. Por tal princípio, o poluidor deve ar-
car com os custos das medidas de prevenção, controle e remediação 
da poluição, de forma a induzir a inserção nos custos da produção, do 
valor dos bens e serviços que a causam, objetivando que tais custos não 
sejam suportados nem pelos poderes públicos, nem por terceiros28. Os 
custos ambientais e sociais externos que acompanham uma atividade 
econômica passam a ser arcados pelos agentes econômicos como parte 
integrante dos seus custos de produção, retirando do Estado, e assim, 
da coletividade, a responsabilidade de suportá-los.

1.2 produção e consumo sustentáveis no cenário  
 político internacional

Para a compreensão das licitações sustentáveis como instru-
mento de política ambiental é importante verificarmos a inclusão das 
questões envolvendo a produção e o consumo sustentáveis no cená-
rio político internacional. 

26 IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugueney. O emprego de instrumentos eco-
nômicos na gestão ambiental. In: José Rubens Morato Leite e Ney de Barros Bello 
Filho (orgs.). Direito Ambiental Contemporâneo. São Paulo: Manole, 2004. p.51-
73. p. 58-59.
27 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na lei do sistema 
nacional das unidades de conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009. p.1.
28 IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugueney, 2004. Op. cit. p. 62-63.
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Como visto, a Conferência de Estocolmo de 1972 representou 
um marco no ambientalismo. Na ocasião, contudo, os problemas 
ambientais foram ligados diretamente a falhas no processo produ-
tivo, sem relaciona-los também aos padrões de consumo. As ações 
adotadas para a gestão ambiental nas décadas que se seguiram ti-
veram, nessa linha, um caráter reativo marcado pelos instrumentos 
de comando e controle, com foco no final do processo industrial29. 
A atuação era pautada não ela prevenção, mas especialmente pela 
intervenção somente após a ocorrência do dano. 

A partir de meados da década de 1980 é que os estilos e pa-
drões de consumo, notadamente dos chamados países desenvolvi-
dos, começam a ser relacionados com a problemática ambiental30. 
Em 1987, o Relatório Brundtland traz expressamente o reconheci-
mento da influência do consumo na degradação ambiental.

O início da década de 1990, Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA) definiu um novo conceito quanto ao 
tema, o de “produção mais limpa”, na tentativa de abarcar de forma 
mais completa o processo produtivo, como sendo a “aplicação contí-
nua de uma estratégia ambiental preventiva integrada aos processos, 
produtos e serviços para aumentar a ecoeficiência e reduzir os riscos 
ao homem e ao meio ambiente”31. Firmado o conceito de desenvolvi-
mento sustentável, a ideia de “produção mais limpa” evolui de modo 
a enfatizar também as questões sociais, passando-se a utilizar o ter-
mo “produção e consumo sustentáveis”.

Na Rio-92 a questão da produção e consumo sustentáveis 
foi tratada como essencial para a promoção do desenvolvimento  

29 TEIXEIRA, Maria Fernanda de Faria Barbosa. Desafios e oportunidades para 
a inserção do tripé da sustentabilidade nas contratações públicas: um estudo 
dos casos do governo federal brasileiro e do governo do estado de são Paulo. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável). Universidade de Brasí-
lia, Brasília. p. 39-40.
30 TEIXEIRA, Maria Fernanda de Faria Barbosa. 2013. Op. cit. p.40.
31 TEIXEIRA, Maria Fernanda de Faria Barbosa. 2013. Op. cit. p.40.
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sustentável. O princípio 8 da Declaração do Rio o reconhece expres-
samente, ao estabelecer que “para alcançar o desenvolvimento sus-
tentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados 
devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e 
consumo, e promover políticas demográficas adequadas”32. A Agen-
da 2133, por seu turno, dispõe no item 4.23 que:

4.23 Os próprios Governos também desempenham um papel 
no consumo, especialmente nos países onde o setor público 
ocupa uma posição preponderante na economia, podendo 
exercer considerável influência tanto sobre as decisões empre-
sariais como sobre as opiniões do público. Consequentemen-
te, esses Governos devem examinar as políticas de aquisição 
de suas agências e departamentos de modo a aperfeiçoar, sem-
pre que possível, o aspecto ecológico de suas políticas de aqui-
sição, sem prejuízo dos princípios do comércio internacional. 

Em 2002, o Conselho da Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE)34 emitiu recomendação no sen-
tido de que “os países membros (...) deveriam levar mais em conta as 
considerações ambientais na licitação pública de produtos e serviços 
incluindo, mas não se limitando a, materiais de consumo, bens de 
capital, infraestrutura, construção e trabalhos públicos”35.

Também em 2002, realizou-se, em Johanesburgo, a Cúpu-
la Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como 
Rio+10. Na ocasião, a avaliação da implementação dos compromis-
sos assumidos na Rio-92 pelos países participantes, demonstrou que 
a maioria ainda não havia adotado políticas públicas capazes de en-
frentar os problemas ambientais relacionados, especialmente no que 

32 ONU. 1992. Op. cit. 
33 ONU. 1992b. Op. cit.
34 Em inglês: Organisation for Economic co-operation and development
35 BIDERMAN, Rachel. et.al. Guia de compras públicas sustentáveis: uso do po-
der de compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. Rio 
de Janeiro: FGV, 2006. p. 27.

et.al
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dizia respeito à produção e o consumo sustentáveis. Para tanto, foi 
aprovado o Plano de Johanesburgo, cujo capítulo III, denominado 
“mudando padrões insustentáveis de consumo e produção” propôs 
a autoridades em todos os níveis “a levar em conta considerações 
de desenvolvimento sustentável na tomada de decisão, incluindo 
no planejamento de desenvolvimento nacional e local, investimento 
em infraestrutura, desenvolvimento de negócio e a licitação pública, 
englobando ações para promover políticas de licitação pública que 
incentivem o desenvolvimento e a difusão de bens e serviços ambien-
tais saudáveis”36. 

Visando cumprir o Plano de Johanesburgo, o PNUMA, em 
conjunto com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 
Nações Unidas (UNDESA), foi encarregado de elaborar um conjunto 
de programas para apoiar e acelerar iniciativas nacionais e regionais 
de mudança de padrões de produção e consumo, com duração de 
dez anos, denominado 10 Year Framework Program (10YFP). Para 
tanto, foi lançado em 2003 o processo para o seu desenvolvimento, 
que ficou conhecido como Processo de Marrakesh37. Forças-tarefa, 
formadas por governos nacionais em cooperação com o PNUMA e a 
UNDESA, foram criadas para tratar de temas específicos relaciona-
dos ao Processo de Marrakesh, sendo uma delas direcionada a pro-
mover às licitações públicas sustentáveis38. 

No âmbito das forças-tarefa do Processo de Marrakesh, foi ela-
borada uma metodologia de implementação das compras públicas 
sustentáveis, visando orientar os diversos países. Em resumo, a meto-
dologia apresenta um passo a passo no seguinte sentido: a) avaliação 

36 BIDERMAN, Rachel. et.al. Guia de compras públicas sustentáveis: uso do po-
der de compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. Rio 
de Janeiro: FGV, 2006.
37 TEIXEIRA, Maria Fernanda de Faria Barbosa. 2013. Op. cit. p.42.
38 MTF, Marrakech Task Force. Marrakech task force on sustainable procure-
ment. 2008. Disponível em: <http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/pdf/
Procurement2.pdf>, acesso em: set. 2014. p. 2.

et.al
http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/pdf/Procurement2.pdf
http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/pdf/Procurement2.pdf
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do estado atual das contratações públicas (status assessment); b) aná-
lise e eventual revisão do marco legal (legal review), em conjunto com 
uma avaliação da preparação do mercado (market readiness analy-
sis); c) estabelecimento de uma política de licitações sustentáveis 
(sustainable public procurement policy plan); d) capacitação dos en-
volvidos (training); e, por fim e) implementação (implementation)39. 
Destacamos, ainda, que a abordagem do Processo de Marrakesh para 
as licitações sustentáveis busca o equilíbrio entre os pilares econômi-
co, social e ambiental do desenvolvimento sustentável, e não apenas 
dos aspectos ecológicos ou “verdes” dessas contratações40. Assim, 
utiliza o termo “sustainable public procurement” e não “green public 
procurement”, além de orientar a priorização de ações para os grupos 
de despesas que apresentem maior impacto socioambiental41. 

Como resultado das forças-tarefa do Processo de Marrakesh, o 
10YFP foi elaborado, assumindo o PNUMA a responsabilidade por 
sua implementação. No documento final da Conferência das Nações 
Unidades sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2012 e 
conhecida como Rio + 20, denominado “O Futuro que Queremos” 
consta a aprovação do 10YFP42. O 10YFP prevê cinco programas ini-
ciais necessários à promoção do consumo e produção sustentáveis: 
 a) informação ao consumidor; b) estilo de vida sustentáveis e edu-
cação; b) compras públicas sustentáveis; d) construção de edifícios 
sustentáveis; e d) turismo sustentável43. Como forma de atingir tais 
objetivos, o 10YFP fornecerá apoio à capacitação e assistência téc-
nica e financeira aos países em desenvolvimento, por meio de um 

39 MTF, Marrakech Task Force. 2008. Op. cit. p. 2-3.
40 TEIXEIRA, Maria Fernanda de Faria Barbosa. 2013. Op. cit. p.43.
41 MTF, Marrakech Task Force. 2008. Op. cit. p. 4.
42 ONU, Organização das Nações Unidas. The future we want. 2012. Disponível 
em: <http://www.un.org/en/sustainablefuture/>, acesso em: set./2014
43 ONU, Organização das Nações Unidas A 10-year framework on sustainable 
consumption and production patterns. 2012b. Disponível em: < http://www.unep.
org/resourceefficiency/Policy/SCPPoliciesandthe 10YFP/The10YearFramework-
ProgrammesonSCP.aspx >, acesso em: set./2014.

http://www.un.org/en/sustainablefuture
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/SCPPoliciesandthe
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/SCPPoliciesandthe
The10YearFrameworkProgrammesonSCP.aspx
The10YearFrameworkProgrammesonSCP.aspx
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fundo a ser criado pelo PNUMA, com recursos provenientes de con-
tribuições voluntárias44.

A Rio + 20 também trouxe outro resultado positivo no que toca 
às licitações sustentáveis, o lançamento, pelo PNUMA, da iniciativa 
denominada International Sustainable Public Procurement Initiati-
ve (SSPI), cuja finalidade é promover o desenvolvimento sustentável 
por meio do uso do poder de compra dos Estados, aumentado os 
gastos com produtos e serviços que maximizem benefícios ambien-
tais e sociais45.

É no âmbito desse cenário internacional que vários países pas-
saram a utilizar as contratações públicas como mecanismo de fomen-
to a práticas e iniciativas voltadas à produção e o consumo sustentá-
veis, incorporando critérios de sustentabilidade nos seus processos 
seletivos de contratação46. As licitações passam, assim, a ser um ins-
trumento de política ambiental.

2 As licitações Sustentáveis como instrumento de  
 política Ambiental

É frente ao desafio da promoção do desenvolvimento susten-
tável e da realização do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, que a regulamentação do Estado em matéria ambiental 
tem sido cada vez maior. Sem olvidar as restrições financeiras e or-
çamentárias para melhor direcionar os esforços para a preservação 
ambiental, o Estado utiliza-se de instrumentos de política ambiental, 
com o objetivo tanto de coibir as atividades nocivas ao meio ambien-
te, como incentivar as que guardem pertinência com o desenvolvi-
mento sustentável. Ao fazê-lo, está também promovendo a assunção 

44 ONU. 2012b. Op. cit. 
45 TEIXEIRA, Maria Fernanda de Faria Barbosa. 2013. Op. cit. p.46.
46 VALENTE, Manoel Adam Lacayo. Marco legal das licitações e compras sus-
tentáveis na administração pública. Brasília: Câmara dos deputados, 2011. p. 4.
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da parte da responsabilidade que cabe ao setor privado, com a inter-
nalização ou redução das externalidades ambientais por parte dos 
produtores de bens e fornecedores de serviços. 

Os instrumentos de política ambiental mais comumente ado-
tados pelos diversos estados, no exercício da função ambiental públi-
ca, podem ser divididos em três grupos principais: a) regulatórios; b) 
econômicos; e c) educação ou informação47.

Os instrumentos regulatórios consistem no estabelecimento de 
normas visando ordenar os processos de exploração ou caracterís-
ticas de produtos e limitar o acesso a bens48. Esse tipo de regulação 
caracteriza-se, basicamente, por um “conjunto de normas, regras, 
procedimentos e padrões a serem obedecidos pelos agentes econô-
micos de modo a adequar-se a certas metas ambientais, acompanha-
do de um conjunto de penalidades previstas para os recalcitrantes”49. 
Em razão do exercício do poder de polícia que lhes é subjacente, vi-
sando ressaltar a ideia de que a norma seja aprovada e confirmada 
pela autoridade ambiental, são também chamados de instrumentos 
de comando e controle50. Entretanto, deve-se ressaltar que não basta 
o poder de polícia, já que tais mecanismos somente serão efetivos 
se o órgão ambiental competente possuir estrutura e poder político 
para fazer valer sua autoridade51. Ademais, não é suficiente a existên-
cia de normas para que as políticas ambientais sejam implementa-
das. O sucesso do instrumento dependerá do funcionamento eficaz 
e coordenado dos papéis de regulação e de polícia, ou seja, do poder 

47 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O uso do poder de compra 
para a melhoria do meio ambiente. Sustentabilidade Ambiental no Brasil: biodi-
versidade, economia e bem-estar humano. Série: eixos do desenvolvimento. Co-
municados do Ipea nº 82, mar. 2011. p. 2.
48 LE PRESTE, Philippe. 2005. Op. cit. p. 46-47.
49 MARGULIS, Sérgio. A regulamentação ambiental: instrumentos e implementa-
ção. Texto para Discussão nº 437. Rio de Janeiro: IPEA, 1996. p. 5.
50 MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e política dos recursos 
naturais. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.p. 125.
51 MOTA, José Aroudo. 2009. Op. cit. p. 125-126.
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político e da capacidade do órgão de controle ambiental de assegurar 
a obediência à lei e fazer com que os poluidores se conformem aos 
padrões, punindo os infratores52.

Os instrumentos econômicos, por sua vez, que objetivam “as-
segurar um preço apropriado para os recursos ambientais, de forma a 
promover seu uso e alocação, o que permite garantir aos ativos/servi-
ços ambientais tratamento similar aos demais fatores de produção”53, 
a exemplo das taxas, licenças de mercado e subvenções54. Visam in-
fluenciar a decisão econômica, refletindo nos preços dos bens e ser-
viços, a fim de que a opção adotada seja a mais adequada do ponto 
de vista ambiental, constituindo-se em alternativa às políticas repres-
sivas de comando e controle. 

Ao lado dos instrumentos de comando e controle e dos eco-
nômicos, destacam-se também os de educação e informação, ou de 
comunicação, que objetivam prover a população de dados necessá-
rios à compreensão e avaliação dos riscos ambientais envolvidos nas 
diversas atividades, tecnologias menos agressivas, produtos mais sus-
tentáveis e atitudes preventivas. Têm por objetivo, com isso, possibi-
litar a adoção de medidas adequadas a evitar ou minimizar os efeitos 
indesejáveis e promover a cooperação entre os agentes econômicos 
e consumidores na busca de soluções para o desafio da sustentabi-
lidade55. Com as informações necessárias, os consumidores podem 
fazer escolhas mais conscientes, inclusive quanto às externalidades 
relacionadas ao seu próprio padrão de consumo, estimulando-se a 
demanda por produtos e serviços mais sustentáveis56.

Do tratamento dado ao tema no âmbito internacional, verifi-
ca-se que as licitações sustentáveis se caracterizam como importante 
instrumento de política ambiental. A orientação dos documentos e 
programas elaborados o âmbito da ONU é a de que os Estados, como 

52 MARGULIS, Sérgio. 1996. Op. cit. p. 5.
53 MOTA, José Aroudo. 2009. Op. cit. p. 129.
54 MOTA, José Aroudo. 2009. Op. cit. p. 123-124.
55 IPEA. 2011 .Op. cit. p. 4.
56 IPEA. 2011 .Op. cit. p. 4.
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grandes consumidores de bens e serviços – o PNUMA estima que 
as compras públicas representem entre 15 e 30% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) dos países57 –, utilizem o seu poder de compra de 
modo a promover externalidades positivas sobre o meio ambiente e 
a sociedade, buscando-se o desenvolvimento sustentável como meta. 
É, assim, um instrumento econômico, na medida em que, diferente-
mente do comando e controle, utiliza as forças do próprio mercado 
para buscar os objetivos a que se propõe58. 

Ao sinalizar o seu interesse por produtos e serviços mais efi-
cientes, econômicos, e social e ambientalmente adequados, o Estado 
promove o desenvolvimento de mercados e induz a competição e a 
inovação. Além disso, ao orientar o cumprimento de normas e regu-
lamentos pelos agentes econômicos, as licitações sustentáveis tam-
bém auxiliam que as regras impostas pelos instrumentos regulatórios 
sejam observadas, diminuindo a necessidade de atuação dos órgãos 
de polícia ambiental. Ademais, serve como importante instrumento 
de comunicação na medida em que fornece aos demais consumido-
res, informações quanto aos impactos ambientais e sociais associa-
dos aos diferentes padrões de consumo59. 

No contexto da sustentabilidade, as contratações públicas vão, 
deste modo, além do objetivo imediato de suprimento do Estado.

3 implementação das licitações Sustentáveis no  
 brasil

Como visto, a metodologia de implementação das compras pú-
blicas sustentáveis, elaborada no âmbito das forças-tarefa do Processo 

57 PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Sustainable 
Public Procurement Initiative Harnesses Power of Public Spending to Fast-track 
Green Economy. 2012. Disponível em: <http://www.unep.org/newscentre/default.
aspx?DocumentID=2688&ArticleID=9188>, acesso em: set./2014. 
58 VALENTE, Manoel Adam Lacayo. Marco legal das licitações e compras sus-
tentáveis na administração pública. Brasília: Câmara dos deputados, 2011. p. 4.
59 IPEA. 2011 .Op. cit. p. 4.

http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2688&ArticleID=9188
http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2688&ArticleID=9188
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de Marrakesh apresenta os seguintes passos: a) avaliação do estado atual 
das contratações públicas (status assessment); b) análise e eventual re-
visão do marco legal (legal review), em conjunto com uma avaliação da 
preparação do mercado (market readiness analysis); c) estabelecimento 
de uma política de licitações sustentáveis (sustainable public procure-
ment policy plan); d) capacitação dos envolvidos (training); e, por fim 
e) implementação (implementation)60.

A análise e avaliação do estado das contratações públicas e even-
tual revisão do marco legal e preparação do mercado são, assim, aponta-
das como essenciais para o movimento de implementação das licitações 
sustentáveis. Os diversos países encontram-se em diferentes estados e 
velocidades neste sentido. Na União Europeia, por exemplo, foram 
adotadas, recentemente, duas novas Diretivas sobre contratações pú-
blicas (nº 24 e 25/2014) com vários dispositivos tratando do tema, de 
observância obrigatória pelos Estados-Membros, ainda que entre eles 
existam assimetrias nesta implementação. 

No Brasil, verifica-se que a legislação tem acompanhado o de-
senvolvimento do tema no âmbito internacional, encontrando-se em 
estado adequado à sua promoção. Além das normas internacionais das 
quais é signatário, os fundamentos jurídicos para a adoção da susten-
tabilidade nas contratações públicas podem ser aferidos em diferentes 
normas, com destaque para a própria Constituição de 1988, a exemplo 
do art. 170, VI, que estabelece que a defesa do meio ambiente, inclusi-
ve mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e presta-
ção. Ademais, todo o art. 225, que trata do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, estabelece a necessária atuação do Es-
tado para a sua defesa para às presentes e futuras gerações, sendo, 
ainda, competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas (art. 23, VI).

60 MTF, Marrakech Task Force. 2008. Op. cit. p. 2-3.
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Também nas Leis da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 
nº 6.938/1981), da Política Nacional de Conservação e Uso Racional 
de Energia (Lei nº 10.295/2001), da Política Nacional sobre Mudança 
do Clima (Lei nº 12.187/2009) e da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei nº 12.305/2010) são encontrados importantes funda-
mentos jurídicos para a utilização das licitações públicas como ins-
trumento para a promoção do desenvolvimento sustentável, a serem 
observadas a depender do objeto da contratação.

Merece destaque no processo de revisão do marco legal a aco-
modar e indicar o desenvolvimento sustentável como objetivo das 
contratações públicas, a inserção, no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, 
pela Lei nº 12.349/2010, de texto específico neste sentido, passando 
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável a ser referida 
expressamente como foco das licitações, ao lado da vantajosidade 
e da isonomia. Norma de mesmo teor consta, também, da Lei que 
trata do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) (Lei  
nº 12.462/2011), que traz, ainda, na definição jurídica da vantajosi-
dade, a necessidade de se considerar os custos e benefícios, diretos e 
indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os 
relativos à manutenção, ao desfazimento, e ao índice de depreciação 
econômica (art. 4º, III), reconhecendo-se a essencialidade de se ana-
lisar o chamado ciclo de vida do produto ou serviço para que se pos-
sa concluir para pela maior vantagem para a administração pública.

No âmbito federal, o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, na parte em 
que trata da promoção do desenvolvimento nacional sustentável, foi 
regulamentado por meio do Decreto nº 7.746/2012, que traz crité-
rios, práticas e diretrizes a serem aplicadas, e institui a Comissão 
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – 
CISAP. Em regulamentação ao Decreto, foi editada a Instrução Nor-
mativa nº 10/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Infor-
mação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), estabelecendo, dentre outras, regras para a elaboração de 
Planos de Gestão de Logística Sustentável pelos órgãos e entidades da 
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Administração Pública Federal. Tais Planos, quando implementados, 
permitirão um processo de gestão das contratações públicas voltado 
para as questões da sustentabilidade de maneira integrada, e não es-
tanque a cada processo.

Assumindo centralidade na área federal na instituição de uma 
política de promoção das licitações sustentáveis, a SLTI/MPOG edi-
tou, ainda em 2010, a Instrução Normativa nº 01, que tem servido 
como baliza nesse sentido. Apresenta um capítulo específico sobre a 
contratação com critérios de sustentabilidade de bens, obras e servi-
ços, com o detalhamento das principais normas e medidas a serem 
adotadas a cada caso.

Ademais, temos a Lei Complementar nº 123/2006, que esta-
belece a exclusividade de certos certamos às micro e pequenas em-
presas, bem como cotas e margens de preferência, privilegiando-se a 
contratação local e geradora de empregos. 

Também merecem destaque os diversos decretos que, com 
fundamento no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, estabelecem margens 
de preferência para a aquisição de produtos que observem um pro-
cesso produtivo nacional, a exemplo das confecções, com o Decreto  
nº 7.756/2012 (margem de 20%), e dos medicamentos e fármacos, 
com o Decreto nº 7.713/2012 (margem de 8 a 25%).

Verifica-se, com isso, que o estado atual normativo brasileiro 
encontra-se adequado à utilização das licitações para a promoção 
do desenvolvimento sustentável, ainda que mereça sofrer revisão 
em alguns pontos. Com centralidade do MPOG, também é possí-
vel a identificação de uma política estabelecida nesse sentido. Falta, 
contudo, a avaliação da preparação do mercado, pois a aproximação 
com o mercado é, na cultura administrativa, vista ou como desne-
cessária ou perniciosa, como se facilitasse a abertura de meios para 
a corrupção. Essa avaliação e aproximação com o mercado, todavia, 
é essencial para a implementação das licitações sustentáveis, pois a 
ideia é até mesmo fomentar a criação de novos mercados e o desen-
volvimento de novas tecnologias. Ademais, só é possível adquirir o 
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que o mercado fornece, sob pena de restarem desertos os processos 
licitatórios ainda que instruídos com boas intenções.

No que diz respeito à capacitação dos envolvidos, ainda fal-
ta muito a ser feito. O clima passou a ser de cobrança da atuação 
dos órgãos e entidades pelos órgãos de controle, antes mesmo que 
as capacitações e estabelecimento de uma política mais consistente 
tenham sido ultimadas. Nesse sentido, verificam-se vários Acórdãos 
do Tribunal de Contas da União (TCU), a exemplo dos seguintes:

Ementa: recomendação ao Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão para que apresente um plano de ação vi-
sando a orientar e a incentivar todos os órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal a adotarem medidas para 
o aumento da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos 
naturais, em especial energia elétrica, água e papel, conside-
rando a adesão do País aos acordos internacionais: Agenda 
21, Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima e Processo Marrakech, bem como o disposto na Lei nº 
12.187, de 29.12.2009, na Lei nº 9.433, de 08.01.1997, na Lei 
nº 10.295, de 17.10.2001, no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, 
e na Instrução Normativa/SLTI-MP nº 1, de 19.01.2010 (item 
9.1, TC-017.517/2010-9, Acórdão nº 1.752/2011- Plenário)61 

Ementa: determinação à SECEGEX/TCU para que estude, em 
conjunto com a 8ª SECEX/ TCU, a viabilidade de incluir, nos 
normativos que vierem a tratar das próximas contas da Admi-
nistração Pública Federal, informações adicionais sobre a exe-
cução de medidas pertinentes à sustentabilidade, bem como 
que avalie a possibilidade de consolidar essas informações, 
a fim de fazer parte das Contas do Governo (item 9.2, TC-
017.517/2010-9, Acórdão nº 1.752/2011-Plenário).62 

Ementa: o TCU deu ciência à Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal no Piauí no sentido de que, 
no âmbito da administração pública federal, direta, autárqui-

61 DOU de 05.07.2011, S. 1, p. 111
62 DOU de 05.07.2011, S. 1, p. 111.
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ca e fundacional, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei  
nº 8.666/1993, quanto na IN/MP nº 1, de 19.01.2010, as espe-
cificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e 
obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, 
atentando-se para os processos de extração ou fabricação, uti-
lização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram 
origem aos bens ou serviços a serem contratados (item 1.5.1.1, 
TC-028.613/2011-2, Acórdão nº 2.380/2012-2ª Câmara).63 

Ementa: o TCU deu ciência à Superintendência de Admi-
nistração do Ministério da Fazenda no Estado do Amapá da 
impropriedade caracterizada pela não adoção de critérios de 
sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens, materiais 
de tecnologia da informação e na contratação de serviços 
ou obras, com inobservância ao disposto na Lei nº 12.187, 
de 29.12.2009, na Instrução Normativa/SLTI-MP nº 1, de 
19.01.2010, bem como sobre informações relacionadas à se-
paração de resíduos recicláveis descartados, como disciplina-
do no Decreto nº 5.940/2006 (item 1.7.2, TC-021.238/2013-8, 
Acórdão nº 3.078/2015-1ª Câmara).64

Conclusões

Para a realização do direito ao meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado, buscando-se o desenvolvimento sustentável como 
meta, cabe ao Estado adotar medidas de política ambiental visando 
minimizar, mitigar ou compensar os efeitos ambientais adversos pro-
vocados pela atividade econômica, seja por meio de instrumentos 
econômicos, regulatórios ou de comunicação. As licitações susten-
táveis, nesse contexto, aparecem como importante instrumento a ser 
utilizado pelos diversos Estados. 

No caso brasileiro, seguindo-se as orientações dos organis-
mos e normas internacionais, os critérios de sustentabilidade foram 

63 DOU de 20.04.2012, S. 1, p. 194.
64 DOU de 01.06.2015, S. 1, p. 134.
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sendo objeto de diversas leis e normativos, o que não acompanhou, 
todavia, a preparação do mercado e a capacitação dos atores envolvi-
dos. O desafio é promover a integração e capacitação necessária para 
a sua implementação, pois as normas que assim determinam já estão 
dadas, e começam a ser cobradas pelos órgãos de controle.
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inFrAçõES AdminiStrAtivAS 
AmbiEntAiS

Theo Marés1

introdução

Desde a Declaração de Estocolmo, tem-se adotado universal-
mente duas diretrizes básicas para a preservação ambiental: a pri-
meira tem sido a conscientização e a organização da sociedade ci-
vil, sensibilizando e mobilizando a opinião pública e formando uma 
nova tendência na atuação do Estado no plano da política ambiental. 

A segunda orientação, bastante utilizada em nosso país des-
de o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente, tem 
sido a criação de um arcabouço legal, rígido e austero, capaz de inibir 
ações degradadoras e proporcionar a utilização racional dos recursos  

1 Procurador do Município de Pinhais (PR). Professor do curso de Direito da Fa-
culdade da Indústria (IEL/PR). Professor do curso de Pós Graduação em Direi-
to Ambiental da PUCPR. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela 
PUCPR, Especialista em Direito Socioambiental pela PUCPR. Membro do IBAP 
desde 2004.
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naturais. Esta direção positivista, por muitas vezes mostrou-se inefi-
caz e outras vezes acabou tendo por consequência um efeito inverso 
do objetivado. 

Mas, a despeito disto, não é exagero dizer que a tutela do meio 
ambiente no Direito brasileiro vem crescendo, se desenvolvendo e 
avançando de forma que percebemos um admirável e vertiginoso 
progresso.

A Constituição Federal de 1988 é um importante marco nesta 
evolução. A brevidade da Constituição anterior foi substituída por 
uma ampla previsão que norteia e delimita o sistema jurídico ambien-
tal, dedicando-lhe todo um capítulo, qualificando o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental.

Nesta apresentação discutiremos as infrações administrativas 
ambientais, o processo administrativo destinado à apuração destas in-
frações, com a finalidade de garantir que o sancionamento adminis-
trativo exerça uma repressão mais eficaz às condutas danosas ao meio 
ambiente, sem descuidar dos princípios fundamentais do direito.

1 A tríplice responsabilidade pelo dano Ambiental 

O sancionamento administrativo às infrações ambientais tem 
como fundamento constitucional o artigo 225, §3º da Constituição 
Federal, que estabelece que “as condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados”. (BRASIL, 1988) 

Assim, o dispositivo acima citado alicerça o concurso simultâ-
neo da tríplice responsabilidade do dano ambiental: sanções penais, 
sanções administrativas e, na esfera civil, a obrigação de reparar o dano. 

As responsabilidades administrativa, civil e penal pelo dano 
ambiental são cumulativas e suas apurações devem ser feitas em pro-
cedimentos separados, por autoridades diversas, com tramitações 



185Volume 22 – Ano XII

autônomas. Como cada elemento sancionatório tem uma finalidade di-
ferente, a aplicação cumulativa das sanções não caracteriza bis in idem.

Ao tratar das sanções administrativas infraconstitucional-
mente e indicar condutas humanas caracterizadoras de crimes am-
bientais, a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, popular-
mente chamada de Lei de Crimes Ambientais, consolidou a tríplice 
responsabilidade. 

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, ou seja, o dever 
de reparar o dano ambiental não necessita da demonstração de dolo 
ou culpa do agente. A doutrina brasileira é uníssona quanto à adoção 
da teoria do risco integral na responsabilidade de reparar o dano am-
biental, fortalecida com a constitucionalização do princípio do polui-
dor-pagador, que faz recair sobre o autor do dano, o ônus decorrente 
dos custos socioambientais de sua atividade.

Também é relativamente pacífico na doutrina o entendimento 
de adoção da responsabilidade subjetiva nos crimes ambientais, haja 
vista a prevalência do princípio da presunção de inocência na esfera 
penal, a adoção da teoria finalista da ação e a exigência do dolo ou da 
culpa, ao lado da tipicidade e da antijuridicidade, como elementos de 
caracterização de crime. 

No âmbito administrativo, impulsionada por dispositivos nor-
mativos vagos, há histórica divergência doutrinária quanto à nature-
za objetiva ou subjetiva da responsabilidade na prática de infrações 
ambientais, que procuramos retratar em artigo publicado em 2010, 
em homenagem ao Professor Vladimir Passos de Freitas. (MARÉS, 
2010, p. 239-254)

2 Sanções Administrativas Ambientais

A Lei de Crimes Ambientais, no caput do artigo 70, concei-
tuou infração administrativa ambiental como “toda ação ou omis-
são que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
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recuperação do meio ambiente” (BRASIL, 1998), o que deixa claro 
que não são apenas aquelas condutas tipificadas na Lei de Crimes 
Ambientais, mas a afronta a qualquer regra jurídica que regulamente 
o uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente já 
caracteriza infração administrativa ambiental.  

Assim, configurando-se uma destas ações ou omissões, seu 
agente estará passível de lavratura de auto de infração (ou termo 
de apreensão, embargo ou suspensão) e consequente punição ad-
ministrativa. 

No ano seguinte à publicação da Lei de Crimes Ambientais, 
a Presidência da República editou o Decreto nº 3.179, de 21 de se-
tembro de 1999, regulamentando o artigo 70 da Lei de Crimes Am-
bientais versando sobre as infrações administrativas ambientais, es-
tabelecendo as sanções e o processo administrativo federal para sua 
apuração. Em 2008, o Decreto nº 3.179/1999 foi substituído pelo De-
creto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que, em seu artigo 3º, 
reproduziu as espécies de sanções do artigo 72 da Lei n° 9.605/98.

2.1 Advertência 

A pena de advertência está prevista no artigo 72, inciso I, da 
Lei n° 9.605/98, e tem índole essencialmente pedagógica e preventi-
va, como destaca Vladimir Passos de Freitas (2010, p.153): “seu papel 
é mais preventivo do que repressivo, ou seja, desestimular o infrator 
a persistir na prática lesiva ao meio ambiente.” 

Pelo rigor e robustez que a proteção ambiental requer, a pena 
de advertência é muito pouco utilizada pelos órgãos ambientais e 
tende ao desuso. O intuito do legislador foi estabelecer uma pena 
branda, com finalidade preventiva e pedagógica, para alertar o infra-
tor e desestimulá-lo a persistir na atividade lesiva ao meio ambiente. 
No entanto, a prática mostra que tal pena não surte efeitos. Somente 
depois de sofrer penalidades mais severas, multados ou embargados, 
os infratores alteram sua conduta.
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O Decreto n° 6.514/08, em seu artigo 5º, restringe a aplicação 
da sanção de advertência às infrações administrativas de menor le-
sividade ao meio ambiente, ou seja, aquelas em que a multa máxima 
cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Junto com a advertência, o órgão ambiental deve estabelecer 
prazo para o infrator corrigir as eventuais irregularidades constatadas. 
Se, por negligência ou dolo, o infrator não sanar as irregularidades, 
será aplicada a sanção de multa. (DINO; DINO NETO, 2011, p. 454)

O artigo 7º do Decreto nº 6.514/2008 veda a aplicação de nova 
sanção de advertência no período de três anos, devendo ser aplicada 
sanção mais severa em caso de reincidência neste interstício. 

2.2 multa simples

A multa é a sanção mais utilizada na legislação ambiental e 
pode ser aplicada a qualquer infração administrativa. 

A natureza da sanção de multa é dissuasória e não ressarcitória, 
devendo, portanto ser fixada em valor suficiente para causar o efeito 
de coerção. Seu recolhimento deve ser feito em conta vinculada a 
fundo destinado à recuperação e melhoria da qualidade ambiental, 
como por exemplo, o Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, o 
Fundo Naval ou os fundos estaduais ou municipais de meio ambien-
te, conforme determina o artigo 73 da Lei de Crimes Ambientais.

Na lição de Paulo de Bessa Antunes (2013, p.278) “a multa sim-
ples deve ser aplicada na hipótese das infrações que se esgotam em si 
mesmas, nas infrações instantâneas, como por exemplo, o corte sem 
autorização de uma árvore”. 

Estabelece o artigo 74 da Lei n° 9.605/98, que “a multa terá por 
base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida 
pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado” (BRASIL, 1998). 

O artigo 8º, parágrafo único, do Decreto n° 6.514/08, autoriza 
órgão ou entidade ambiental estabelecer novas unidades de medi-
da para cada espécie de recurso ambiental objeto da infração, Curt 
Trennepohl (2013, p. 106) exemplifica: 
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Tomemos, por exemplo, o palmito extraído ilegalmente da 
Mata Atlântica e já acondicionado em vidros para a comer-
cialização final. Dificilmente o agente autuante poderá definir, 
com razoável precisão, quantos estipes de palmito estão con-
dicionados em vidro ou caixa. Neste caso, o órgão ambiental 
poderá, a qualquer tempo, estabelecer por ato infralegal que a 
unidade de medida aplicável para mensurar a multa no caso 
de transporte ou comercialização de palmito já processado e 
embalado será a embalagem de vidro.

A Lei de Crimes Ambientais delega a fixação dos valores das 
multas ao Poder Executivo, no regulamento da Lei, devendo ser o mí-
nimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais). 

Os processos administrativos nas unidades da federação po-
dem ocorrer paralelamente, e havendo o pagamento da multa em 
qualquer das unidades federadas sobre o mesmo fato incidente, in-
frator fica desobrigado do pagamento da multa federal. (MACHA-
DO, 2014, p.374)

2.3 multa diária 

Com o intuito de, além de punir, fazer com que o infrator tome 
medidas rápidas e enérgicas para cessar a prática delituosa, a multa 
diária é a sanção indicada para as hipóteses das infrações que se pro-
longam com o tempo, pois é multiplicada pelo número de dias que a 
infração persistiu.

Sendo assim, a multa diária objetiva, além de punir, compelir 
o infrator a cessar a prática delituosa. O valor da multa-dia não pode 
ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) e nem superior a 10% do va-
lor da multa simples cominada para a infração. O importante é que a 
quantia a ser fixada seja alta o suficiente para desestimular o infrator 
a persistir na infração, porém não deve ser tão elevada a fim de tor-
nar inviável o seu cumprimento. (FREITAS, 2010, p.158)
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2.4 Sanção de apreensão 

Nos artigos 102 a 107 e 134 a 138, o Decreto n° 6.514/08 regu-
lamenta a apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e 
flora, produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petre-
chos, equipamentos ou veículos e embarcações de qualquer natureza 
utilizados na infração, visando fixar parâmetros para sua efetividade.

Há a possibilidade de apreensão dos animais domésticos ou 
exóticos que se encontrarem no interior de unidade de conservação 
de proteção integral ou em área de preservação permanente ou que 
estejam impedindo a regeneração natural de vegetação, conforme es-
tabelece o artigo 103 do Decreto n° 6.514/08. 

Os veículos apreendidos poderão ser utilizados pela administra-
ção ambiental para fazer o deslocamento do material apreendido até 
local adequado ou para promover a recomposição do dano ambiental. 

Os instrumentos utilizados na prática da infração (tais como 
motosserras, tarrafas, espingardas) deverão ser reciclados para ga-
rantir sua descaracterização e serão vendidos pelo órgão responsável 
pela apreensão. A apreensão é efeito da condenação, por isso, a Lei 
não permite a devolução ao infrator, salvo nos casos de anulação, 
cancelamento ou revogação da apreensão.

Os animais domésticos e exóticos poderão ser vendidos pelo 
órgão ou doados, caso sua guarda ou venda forem inviáveis econô-
mica e operacionalmente. 

2.5 destruição ou inutilização de produto

Os produtos, subprodutos e instrumentos utilizados na prática 
da infração poderão ser destruídos ou inutilizados para evitar o seu 
uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e 
a guarda forem inviáveis ou quando possam expor o meio ambiente a 
riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos 
agentes públicos envolvidos na fiscalização. 
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A medida tem como principais objetivos evitar o consumo de 
produtos nocivos ao meio ambiente e a saúde e desestimular as prá-
ticas da atividade.

2.6 Suspensão de venda ou fabricação de produto

A sanção de suspensão de venda ou fabricação de produto é uma 
complementação do item anterior. Trata-se de medida adotada para 
produtos considerados perigosos ou potencialmente lesivos à saúde da 
coletividade, a qual terá validade enquanto persistirem as condições de 
desobediências as premissas legais que regem a venda e a fabricação do 
produto retirado do mercado. (ANTUNES, 2013, p. 280)   

Para evitar o consumo e inibir práticas abusivas, suspende-se 
a fabricação de produtos ou a sua venda, para os produtos que já 
tenham sido fabricados. Esta interrupção pode ser por tempo de-
terminado (com prazo de duração ou até o recolhimento da sanção 
de multa) ou indeterminado, quando, por exemplo, suspende-se a 
venda ou a produção até a regeneração natural de certo ecossistema 
lesado, até a recomposição voluntária do dano ambiental ou até que 
as análises físico-químicas de amostragem dos produtos comprovem 
sua não nocividade. 

2.7 Embargo de obra ou atividade

O embargo de obra ou atividade é uma medida mais preventiva 
do que repressiva, que tem por finalidade evitar a construção, refor-
ma ou atividade feita sem observância das normas ambientais. Édis 
Milaré (2011, p. 1208) define:

Embargo é o impedimento temporário ou definitivo, deter-
minado pela administração no início ou continuação de obra 
que não disponha das devidas licenças ou autorizações, extra-
pole os limites dos atos administrativos, ou de algum modo 
represente efetivo ou potencial risco de dano à saúde ou ao 
meio ambiente. 
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O embargo perdurará até a comprovação documental por parte 
do autuado de regularização da obra ou atividade. Nos casos de impos-
sibilidade de regularização da obra, como na construção em área de 
preservação permanente, o embargo perdurará até a demolição.

2.8 demolição de obra

A sanção administrativa de demolição de obra está prevista na 
Lei de Crimes Ambientais, no artigo 72, inciso VIII, e regulamentada 
pelos artigos 19 e 112 do Decreto n° 6.514/08. Trata-se de medida ex-
trema, que só deve ser tomada em caso de irregularidade insanável, 
de perigo à segurança, à saúde ou de grave dano ambiental. (MILA-
RÉ, 2011, p.1210) 

Por constituir medida drástica, a demolição demanda cautelas 
da administração, dependendo do exercício de defesa do infrator e 
do esgotamento de todas as possibilidades de recurso administrativo. 
A demolição poderá ser feita pelo agente autuante ou pelo próprio 
infrator e suas despesas correrão às custas do infrator, conforme dis-
põe o artigo 19, § 2º do Decreto n° 6.514/08.

Estabelece, ainda, o Decreto, que a sanção de demolição não 
pode ser aplicada quando ficar comprovado que o desfazimento da 
obra poderá trazer piores impactos ambientais que sua manutenção.

2.9 Suspensão parcial ou total das atividades

A suspensão parcial ou total de atividades é uma medida que 
tem por finalidade impedir a continuidade de processos produtivos 
dissonantes da legislação ambiental. A suspensão pode ser parcial, 
“medida que se adéqua à proporcionalidade do dano que esteja sen-
do causado pelo empreendimento.” (ANTUNES, 2013, p.284) 

Assim, pode a autoridade administrativa suspender apenas as 
atividades do setor poluentes de uma empresa, permitido que as ati-
vidades do setor que não estejam causando danos ambientais conti-
nuem sendo desenvolvidas.
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Não existe prazo determinado para a suspensão. Pressupõe-se 
que acabará quando o autuado comprovar que regularizou as ativi-
dades nocivas ao meio ambiente.

2.10 restritiva de direitos

As sanções restritivas de direito, de acordo com o artigo 72,  
§8º da Lei n° 9.605/98, são: suspensão de registro, licença ou auto-
rização; cancelamento de registro, licença ou autorização; perda ou 
restrição de incentivos e benefícios fiscais; perda ou suspensão da 
participação em linhas de financiamento em estabelecimentos ofi-
ciais de crédito; e proibição de contratar com a Administração Públi-
ca, pelo período de até três anos.

Em artigo publicado pela OAB/PR em 2006, defendíamos que as 
sanções restritivas de direitos poderiam constituir um importante re-
curso coercitivo na defesa do meio ambiente, embora não fossem apli-
cadas em larga escala pelos órgãos ambientais. (MARÉS, 2006, p. 338)

Entendemos que tais sanções continuam sendo uma formidá-
vel forma de repressão às infrações ambientais, não obstante ainda 
sejam timidamente utilizadas pelos órgãos ambientais. 

3 processo Administrativo

O processo administrativo para apuração de infrações ambien-
tal é regido pela Lei Federal nº 9.784/1999, norma geral que regula o 
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, 
e pela norma específica no artigo 71 da Lei n° 9.605/1998, regula-
mentada pelo Decreto n° 6.514/08, que, nos artigos 94 a 148, esta-
belece o regramento para apuração e julgamento das infrações na 
esfera federal, dividindo-se o processo administrativo em três fases: 
instauração, instrução e decisão, de forma a garantir ao autuado o 
direito à ampla defesa e ao contraditório. 
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3.1 instauração do processo administrativo 

O início do processo administrativo se dá com a lavratura do 
auto de infração ou termo de apreensão, embargo ou suspensão. No 
teor do artigo 70, §3º da Lei n° 9.605/98, “a autoridade ambiental que 
tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a 
sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, 
sob pena de corresponsabilidade.” (BRASIL, 1998)

O auto de infração é a peça que inaugura o processo adminis-
trativo para apuração da infração administrativa, sendo este lavrado 
por agente capaz designado para a atividade de fiscalização, respei-
tando as formalidades legais. A jurisprudência está consolidada e a 
doutrina é unânime ao afirmar que o auto de infração goza de pre-
sunção de veracidade.

Para lavrar autos de infração ambiental e instaurar processo 
administrativo, a Lei de Crimes Ambientais define como autorida-
des competentes os funcionários de órgãos ambientais integrantes do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). Criado pela Lei 
nº 6.938/1981, o SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da 
União, dos Estados e dos Municípios e fundações instituídas pelo 
Poder Público responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental. Em áreas de sua jurisdição, os agentes das Capitanias dos 
Portos também exercem tal capacidade legal.

O conteúdo do auto de infração está previsto no artigo 97 do 
Decreto n° 6.514/08, sendo necessário ser lavrado em formulários 
próprios dos órgãos ambientais, o qual deverá indicar a identificação 
do infrator, com a clara descrição da suposta infração e a indicação 
dos respectivos dispositivos legais infringidos. 

Lavrado o auto de infração, a unidade responsável pela apura-
ção da infração deve proceder à autuação processual no prazo máxi-
mo de cinco dias úteis.

O auto de infração está sujeito a conter vícios, sendo alguns 
sanáveis e outros insanáveis. Na hipótese de apresentar vício sanável,  
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a autoridade julgadora a qualquer tempo, por meio de despacho sa-
neador poderá convalidar o ato. Já em caso de o auto de infração 
apresentar vício insanável, este deverá ser declarado nulo pela auto-
ridade julgadora, com o consequente arquivamento do processo. 

3.2 defesa

Nos termos do artigo 71, inciso I, da Lei de Crimes Ambien-
tais, o prazo para o oferecimento de defesa contra o auto de infração 
é de 20 (vinte) dias, contados da ciência da autuação. O artigo 115 
do Decreto n° 6.514/08 determina que a defesa seja formulada por 
escrito. Tal dispositivo deve ser interpretado com cautela. É que a 
defesa prescinde de advogado e, não raro, o autuado é analfabeto. 
Em homenagem ao princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, 
nestes casos, deve ser oportunizado que o autuado faça sua defesa 
oral, devendo seus argumentos ser reduzidos a termo por servidor 
do órgão ambiental. 

Na defesa, o autuado deverá apontar todas as controvérsias que 
tiver em relação ao conteúdo do auto de infração e apresentar os fun-
damentos jurídicos que entender pertinentes. Deverá, ainda, indicar 
as provas que pretende produzir devidamente justificadas, pois, em 
virtude da presunção de veracidade e legitimidade, cabe ao autuado 
o ônus da prova.

A não apresentação da defesa não implica na confissão e nem 
em renúncia a direito pelo administrado e, no prosseguimento do 
processo, continuará lhe sendo garantido o direito de ampla defesa. 
Como destaca Édis Milaré (2011, p.1233), “cumpre à Administração 
Pública, pelo princípio da oficialidade, buscar a verdade material, in-
dependentemente da atividade instrutória do interessado”.

O artigo 113, §1º do Decreto n° 6.514/08 oferece ao autuado 
a opção de reconhecer a infração e pagar a multa com desconto de 
trinta por cento. No §2º do referido dispositivo há a previsão do mes-
mo benefício, sobre o valor corrigido da sanção, para pagamento a 
qualquer tempo, durante a instrução processual.



195Volume 22 – Ano XII

3.3 instrução

O Decreto n° 6.514/08, nos seus artigos 118 e seguintes, regula-
menta a fase de instrução do processo administrativo para apuração 
das infrações administrativas ambientais. Recebida a defesa, a auto-
ridade pode requisitar a produção de provas necessárias à sua con-
vicção, bem como parecer técnico ou contradita do agente autuante.

Quando houver controvérsia jurídica, será necessário parecer 
do departamento jurídico do órgão ambiental, que será fundamen-
tado e poderá servir como motivação para a decisão da autoridade 
julgadora.

A análise jurídica deve observar os requisitos de legalidade da 
autuação e do devido processo legal, pois em se tratando de ato pu-
nitivo, seu procedimento deve ser vinculado às normas que o esta-
belecem e os princípios constitucionais referentes ao processo admi-
nistrativo. Assim leciona Marcelo Buzaglo Dantas (2002, p.222-223) 
sobre o objeto de análise do Parecer Jurídico: 

É neste momento que terá lugar a análise de questões como 
a de alegação de eventual direito adquirido em face de atos 
licenciatórios de atividade impugnada, previamente expedi-
dos. Também questionamentos acerca da consequência legal 
atribuída ao fato objeto da autuação e mesmo a questão da in-
constitucionalidade de determinados diplomas que embasa-
ram o Auto de Infração, merecerão análise do corpo jurídico 
do órgão público. 

Encerrada a instrução por parte do órgão ambiental, o autuado de-
verá ser intimado para apresentar alegações finais no prazo de dez dias.

3.4 Julgamento

no teor do artigo 48 da Lei n° 9.784/99, a Administração tem o 
dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos 
e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
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A autoridade julgadora não fica subordinada aos critérios 
de dosimetria utilizados pelo agente autuante. Em muitos casos, 
o agente autuante, no momento da autuação, não possui informa-
ções e elementos de convencimento, sobre a gravidade dos fatos, a 
situação econômica e os antecedentes do infrator. Sendo assim, a 
autoridade julgadora poderá minorar, manter ou majorar o valor 
considerando as provas e argumentos trazidos aos autos pela admi-
nistração e pelo autuado.

O julgamento do auto de infração, na dicção do artigo 71, in-
ciso II, da Lei de Crimes Ambientais, deve se dar no prazo de trin-
ta dias. O descumprimento do prazo para julgamento não implica 
em nulidade da decisão. Entretanto, como há o dever da autoridade 
competente de proferir a decisão, sua inércia pode configurar omis-
são que poderá ser responsabilizada.

A decisão proferida pela autoridade julgadora deverá ser mo-
tivada contendo os fatos e fundamentos jurídicos em que se baseia. 

O artigo 126 do Decreto n° 6.514/08 determina a notificação 
do autuado do resultado do julgamento administrativo, que deverá 
ser por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido, 
que assegure a certeza de sua ciência. 

3.5 recursos

Na sistemática do artigo 71, inciso III, da Lei de Crimes Am-
bientais e dos artigos 127 e seguintes do Decreto n° 6.514/08 o prazo 
para apresentação de recurso contra decisão em auto de infração am-
biental é de vinte dias, o qual será dirigido à autoridade administra-
tiva que proferiu a decisão recorrida. Neste momento, a autoridade 
poderá exercer o juízo de retratação ou encaminhar o recurso à au-
toridade superior. 

O Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante nº 
21, entendeu ser inconstitucional a exigência de depósito como con-
dição de admissibilidade de recurso administrativo.
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Quanto aos efeitos do recurso, em regra ele não terá efeito sus-
pensivo. Excepcionalmente, nas penalidades de multa o efeito é obri-
gatoriamente suspensivo e, nas hipóteses de justo receio de prejuízo 
de difícil ou incerta reparação, a autoridade poderá, de ofício ou a 
pedido do recorrente, conceder efeito suspensivo ao recurso, confor-
me prevê o artigo 128 do Decreto n° 6.514/08.

4 Critérios para Fixação da Sanção de multa 

Como exposto, a Lei de Crimes Ambientais, em seu artigo 75, 
prevê que o valor da multa ambiental será de no mínimo R$ 50,00 
(cinquenta reais) e no máximo R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de reais), deixando à Administração Pública uma extensão imensa 
para trabalhar a individualização da sanção. 

Da mesma forma, o Decreto 6.514/08 estabelece para cada in-
fração um mínimo e um máximo de pena de multa, in abstrato, apli-
cável através de uma metodologia, onde dados subjetivos e objetivos 
que fazem parte do fato delituoso agravam ou atenuam a penalidade, 
resultando na quantificação da pena.

Excetuando-se os casos de redução por cumprimento de termo 
de compromisso e a duplicação por reincidência genérica ou tripli-
cação por reincidência específica, qualquer análise para identificar o 
quantum de pena, deve respeitar tais limites. O artigo 4º do Decreto 
nº 6.514/08 trata da aplicação da pena:

Art. 4º O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indica-
rá as sanções estabelecidas neste Decreto, observando: 
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infra-
ção e suas consequências para a saúde pública e para o meio 
ambiente;
II - antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legis-
lação de interesse ambiental; e
III - situação econômica do infrator. 
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§ 1º Para a aplicação do disposto no inciso I, o órgão ou enti-
dade ambiental estabelecerá de forma objetiva critérios com-
plementares para o agravamento e atenuação das sanções ad-
ministrativas.
§ 2º As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas 
à confirmação pela autoridade julgadora. (BRASIL, 2008)

A análise da gravidade do fato deve levar em consideração os 
seguintes aspectos: os motivos, as consequências e os efeitos ao meio 
ambiente e à saúde da população afetada.

Com relação aos antecedentes do infrator, o artigo 4º, inciso 
II, do Decreto nº 6.514/08 não trata da reincidência especificamente, 
como trata o artigo 11 da mesma norma. Trata-se de uma análise 
quanto ao comportamento anterior do infrator. Antecedentes são to-
dos os fatos da vida passada do transgressor que possam ser levados 
em consideração da autoridade administrativa para avaliação subje-
tiva da sanção a ser aplicada. A análise dos antecedentes do infrator 
pode conduzir tanto para a minoração como para a majoração da 
sanção imposta.  

Por fim, a avaliação da situação econômica do infrator é im-
portante para que a sanção exerça, ao mesmo tempo, seu caráter pe-
dagógico e coercitivo. Assim, o valor de uma multa não deve beirar 
o ínfimo nem o exorbitante, de acordo com a capacidade econômica 
do transgressor. 

No âmbito penal, os artigos 14 e 15 da Lei do Crimes Ambien-
tais  tratam das circunstâncias agravantes e atenuantes da infração 
ambiental. Na análise da sanção administrativa, também é necessária 
a análise de todas estas circunstâncias para atender o Princípio da 
Proporcionalidade, ou seja, para se garantir que haja uma relação 
de proporcionalidade entre a falta cometida pelo infrator e a sanção 
imposta pelo Estado, observando-se a gravidade da lesão, suas con-
sequências, o dolo com que tenha agido o autor e as demais circuns-
tâncias do caso. 



199Volume 22 – Ano XII

Do contrário, a Administração Pública pode passar a ser vis-
ta como uma fonte de injusta arrecadação de divisas daqueles que 
infringem as normas de proteção ambiental. Por outro lado, não se 
deve permitir que o infrator ambiental se sinta impune, com abran-
damento de sua punição sem merecimento, posto que, neste caso, o 
descrédito da Administração Pública recairia sobre toda a sociedade 
que não mais confiaria na punição dos contraventores da lei. 

Daí a imperiosa necessidade de se analisar todas as circunstân-
cias do fato e cotejá-las com a necessidade de se aumentar ou dimi-
nuir o corretivo administrativo, tal como previsto no artigo 123 do 
Decreto nº 6.514/08.

Observado o princípio da proporcionalidade, a Administração 
Pública evita excessos desarrazoados, através da harmonia entre os 
meios e os fins da atuação administrativa.

5 Conversão da multa em projetos e Serviços  
 Ambientais

O artigo 72, §4º, da Lei de Crimes Ambientais, estabelece que 
a multa simples é passível de ser convertida em serviços de preserva-
ção, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

O referido dispositivo foi regulamentado pelos artigos 139 a 
148 do Decreto n° 6.514/08. Conforme dispõe o artigo 142 do De-
creto n° 6.514/08, a pessoa física ou jurídica que for autuada pelo 
cometimento de infrações ambientais poderá requer no momento da 
apresentação da defesa administrativa a conversão da sanção de mul-
ta em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente. 

O instrumento de conversão da multa em serviços não é unâ-
nime.  Em artigo publicado em conjunto com a advogada Taila Ta-
vares Lopes, analisamos a divergência doutrinária na aceitação da 
conversão da multa. (SOUZA; LOPES, 2015, p. 164-185)
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A conversão não configura um direito subjetivo do infrator. 
Trata-se de uma discricionariedade da administração, analisando a 
conveniência e a oportunidade para da melhor forma atender aos 
interesses públicos, sendo exigida a sua motivação. Nesse sentido, 
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Cabe ao administrador público, em virtude do seu poder dis-
cricionário, aferir a gravidade das condutas e a culpabilidade 
do agente, bem como a razoabilidade da sanção imposta, sen-
do, portanto, inviável que o Poder Judiciário venha a reduzir 
ou substituir a penalidade aplicada.  (BRASIL, 2010)

O Decreto n° 6.514/08 determina quais os serviços que po-
dem ser considerados de preservação, melhoria e qualidade do 
meio ambiente:

Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente:
I - execução de obras ou atividades de recuperação de danos 
decorrentes da própria infração;
II - implementação de obras ou atividades de recuperação de 
áreas degradadas, bem como de preservação e melhoria da 
qualidade do meio ambiente;
III - custeio ou execução de programas e de projetos ambien-
tais desenvolvidos por entidades públicas de proteção e con-
servação do meio ambiente; e
IV - manutenção de espaços públicos que tenham como obje-
tivo a preservação do meio ambiente. (BRASIL, 2008)

Édis Milaré (2011, p.1174) ressalta a impossibilidade de con-
versão da multa em prestação de serviços não ambientais: 

Não obstante a clareza desta disposição, não raras vezes os 
órgãos públicos têm celebrado termos de compromisso em 
que a prestação do serviço pelo autuado é transformada no 
fornecimento de bens ou serviços ao Poder Público, como. V. 
g., doação de carros ou computadores, realização ou custeio 
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de reformas nas unidades dos órgãos públicos etc., o que foge 
não somente ao espírito do Decreto 6.514/2008, mas também 
a própria Constituição Federal. 

O artigo 143 do Decreto n° 6.514/08 dispõe que o valor dos 
custos dos serviços de preservação, melhoria e recuperação da qua-
lidade do meio ambiente não poderá ser inferior ao valor da multa 
convertida. 

O julgamento do pedido de conversão ocorrerá juntamente 
com auto de infração e, sendo a decisão favorável, será celebrado o ter-
mo de compromisso entre a administração e o infrator, aplicando-se  
um desconto de 40% sobre o valor da multa. 

Ao assinar o termo de compromisso, o autuado a renuncia aos 
recursos administrativos e a exigibilidade da multa aplicada é suspensa.

Caso haja o descumprimento do termo celebrado, há a inscri-
ção do débito em Dívida Ativa para cobrança integral da multa e a 
imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista 
seu caráter de título executivo extrajudicial.

A conversão da multa é excepcional e não pode virar a regra. 
Por isso, o artigo 148 do Decreto n° 6.514/08 estabelece que durante 
o período de cinco anos, contados da assinatura do termo de com-
promisso, não poderá ser concedida nova conversão de multa a ao 
mesmo infrator. 

Conclusão

Na persecução aos infratores ambientais, o Poder Público assu-
me a responsabilidade de ser aquele que contraria interesses imediatos, 
estabelecendo restrições e impondo sanções àqueles que transgridem 
normas ambientais, em defesa das presentes e futuras gerações. 

Os ilícitos ambientais podem ser um negócio bastante lucrati-
vo, instigando o agente a ingressar na marginalidade se a sanção for 
irrisória e não inibir sua prática. 
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Além disso, muitos crimes ambientais acontecem por que os 
infratores, para economizar gastos, e por consequência, aumentar os 
lucros, decidem por não investir em equipamentos obrigatórios de 
tratamento de esgoto, filtros de chaminé, abafadores ruídos e jogam, 
como se fosse um mercado de risco, com a possibilidade de serem 
ou não flagrados no ilícito. Nestes casos, a multa deve ser múltiplas 
vezes superior ao valor economizado, para que a prática delitiva não 
seja considerada como um mero risco de mercado.

Por outro lado, uma infração ambiental pode ser meramente 
formal, não trazendo quaisquer danos ao meio ambiente, como, por 
exemplo, se o agente deixar de renovar a licença de operação. Nestes 
casos, a multa deve ser educativa. 

Assim, a autoridade ambiental deve utilizar a elasticidade con-
cedida pela Lei de Crimes Ambientais para adequar a multa a cada 
caso, ponderando cada detalhe relevante para sua fixação, para que 
haja justiça e razoabilidade.  
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