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“
27

Qual de vós, por mais que se esforce, pode 

acrescentar um só côvado à duração de sua 

vida? 
28

E por que vos inquietais com as 

vestes? Considerai como crescem os lírios do 

campo; não trabalham nem fiam. 
29

Entretanto, 

eu vos digo que o próprio Salomão no auge de 

sua glória não se vestiu como um deles. 
30

Se 

Deus veste assim a erva dos campos, que hoje 

cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto 

mais a vós, homens de pouca fé? 
31

Não vos 

aflijais, nem digais: Que comeremos? Que 

beberemos? Com que nos vestiremos? 
32

São os 

pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, 

vosso Pai celeste sabe que necessitais de tudo 

isso. 
33

Buscai em primeiro lugar o Reino de 

Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos 

serão dadas em acréscimo. 
34

Não vos 

preocupeis, pois, com o dia de amanhã: o dia 

de amanhã terá as suas preocupações 

próprias. A cada dia basta o seu cuidado” 

(Bíblia, Evangelho de Mateus, Cap. 6, v. 27-

34). 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por principal objetivo analisar se a responsabilidade administrativa 

pela queima irregular de palha de cana-de-açúcar tem caráter objetivo (como a 

responsabilidade civil por dano ambiental), subjetivo (como a responsabilidade por crime 

ambiental) ou é uma categoria sui generis. Paralelamente também visa aferir quais seriam 

os pressupostos para a caracterização da responsabilidade por se beneficiar de queima 

irregular e quais seriam as penalidades aplicáveis às infrações de provocar queima irregular 

e se beneficiar de queima irregular. Para isso, o trabalho percorre quatro grandes etapas. 

Na primeira, busca-se desvendar a natureza jurídica da responsabilidade administrativa 

ambiental, com base no exame da Constituição de 1988 e da legislação federal. Na 

segunda, passa-se a estudar como está estruturada, na legislação do Estado de São Paulo, a 

responsabilidade administrativa por provocar queima irregular de palha de cana-de-açúcar 

e por se beneficiar desta infração. Na terceira, faz-se uma exposição de julgamentos de 

casos reais envolvendo suposto episódio queima irregular. Nessa fase, primeiramente, são 

abordadas decisões proferidas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 

CETESB e pela Polícia Militar Ambiental em processos administrativos instaurados em 

virtude da lavratura de autos de infração por provocar queima irregular de palha de cana-

de-açúcar, por se beneficiar de queima irregular ou por provocar queima de vegetação 

nativa (em circunstâncias relacionadas a suposta operação de queima controlada de cana). 

Após, são descritos acórdãos da 1ª e da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que versam sobre responsabilidade 

administrativa por queima irregular de palha e por se beneficiar desta. Finalmente, na 

última parte, a autora faz algumas observações e considerações críticas sobre o conjunto de 

decisões exposto. 

Palavras-chave: responsabilidade administrativa ambiental, queima irregular, cana-de-

açúcar, decisões administrativas, jurisprudência. 



ABSTRACT 

The present work has as its main objective to answer whether the administrative liability 

for the irregular firing of sugarcane straw and by benefiting from this infraction has 

objective (as the civil liability by environmental damage), subjective (as the liability by 

environmental crime) character, or it is a sui generis category. At the same time, it has the 

objectives to verify how can be characterized the administrative liability by benefiting 

from irregular firing of sugarcane straw and to search what are the penalties for this 

infraction. In this regard, the work covers four major stages. In the first, the aim is to 

unravel the legal nature of the environmental administrative liability, based on the 

examination of the 1988 Brazilian Constitution and the federal legislation. In the second, 

we shift to study how it is structured, under the legislation of the State of Sao Paulo, the 

administrative liability for the irregular firing of sugarcane straw and by benefiting from 

this infraction. In the third, it is an exhibition of trials of actual cases involving alleged 

irregular firing episode. In this stage, first of all, are dealt with the decisions issued by the 

Environmental Company of the State of Sao Paulo (CETESB, in its Brazilian abbreviation) 

and by the Environmental Military Police in the administrative procedures initiated due to 

the transcription of the infringement acts by cause irregular sugarcane straw firing, by 

benefiting from irregular firing or by cause native vegetation firing, in circumstances 

related to the alleged operation of controlled sugarcane firing. After, are described the 

judgments of the 1
st
 and 2

nd
 Reserved House for the Environment of the Court of Justice of 

the State of Sao Paulo (TJSP, in its Brazilian abbreviation) that deal with the 

administrative liability for infractions of cause of irregular sugarcane straw firing and 

benefiting from this. Finally, in the last section, the author writes some notes and critical 

considerations on the set of exposed decisions. 

Key words: environmental administrative liability, irregular firing, sugarcane, 

administrative decisions, jurisprudence. 
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