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RESUMO 

 

 
ALMEIDA, Ursula Ribeiro de. Tutela de urgência no direito ambiental: instrumento de 

efetivação do princípio da precaução. 2014, 210 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 

 

 

A medida cautelar e a antecipação de tutela são espécies do mesmo gênero de tutela 

jurisdicional. A doutrina diverge quanto à diferença dos dois institutos. Ambas exercem a 

mesma função de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Projeto do novo Código de 

Processo Civil disciplina conjuntamente as atuais medidas cautelares e a antecipação de 

tutela. Elas são  essenciais para a tutela jurisdicional do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado porque o dano ambiental frequentemente é irreparável ou de 

difícil reparação. A Constituição Federal de 1988 garantiu a autonomia do direito ambiental 

no direito brasileiro, que tem princípios e regras próprios. O princípio da precaução tem 

especial relevância no direito ambiental porque visa mitigar ou eliminar o risco de dano, ainda 

que não haja certeza científica. O princípio da precaução é aplicado por diversos institutos do 

direito administrativo, como o licenciamento ambiental. Se a proteção do meio ambiente pelo 

Poder Executivo e pelo Poder Legislativo não for suficiente, é cabível tutela jurisdicional. As 

ações coletivas e as ações de controle concentrado de constitucionalidade são adequadas para 

a proteção do meio ambiente. A tutela de urgência, que pode ser concedida nas referidas 

ações, é um dos instrumentos para garantir a efetividade do princípio da precaução para a 

proteção do meio ambiente, pois pode evitar o dano ambiental no curso do processo judicial.  

 

 

Palavras-chave: Tutela de urgência. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Princípio da precaução. Ações coletivas. Ações de controle concentrado de 

constitucionalidade. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

ALMEIDA, Ursula Ribeiro de. Preliminary injunction in environmental law: instrument for 

effectiveness of the precautionary principle. 2014, 210 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 

 

 

The preliminary injunction and the provisional injunction are species of the same genus to 

judicial review. The doctrine diverges as the difference between the two institutes. Both 

perform the same function of ensuring the effectiveness of the remedy. Design of the new 

Code of Civil Procedure jointly governs the current preliminary injunction and provisional 

injunction.  They are essential to judicial protection of the right to an ecologically balanced 

environment because environmental damage is often irreparable or difficult to repair. The 

Federal Constitution of 1988 guaranteed the autonomy of environmental law in Brazilian law 

which has own rules and principle. Precautionary principle has particular relevance in 

environmental law because it seeks to mitigate or eliminate the risk of damage, although there 

is no scientific certainty. Precautionary principle is applied by various institutes of 

administrative law, such as environmental licensing. If the protection of the environment by 

the Executive Branch and the Legislative Branch is not sufficient, it is appropriate 

jurisdictional tutelage. The class actions and actions for declaration of constitutionality and 

unconstitutionality are suitable for protecting the environment. The preliminary injunction, 

which may be granted in such actions, is one of the instruments to ensure the effectiveness of 

the precautionary principle to protect the environment because it can avoid environmental 

damage during the judicial proceedings. 

 

 

 

Keywords: Preliminary injunction and provisional injunction. Right to an ecologically 

balanced environment. The precautionary principle. Class actions and actions for declaration 

of constitutionality and unconstitutionality. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O processo civil brasileiro admite a garantia de bens e pessoas, bem como a 

satisfação imediata do bem da vida pretendido, antes da sentença de mérito para garantir a sua 

efetividade, caso haja risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito material e 

seja demonstrada a probabilidade da existência do direito. Trata-se da tutela de urgência na 

qual estão inseridas a medida cautelar e a antecipação de tutela.  

A medida cautelar foi introduzida no direito brasileiro por inspiração do direito 

italiano. O Código de Processo Civil brasileiro tem um livro destinado às medidas cautelares 

típicas, tal como a busca e apreensão, arresto, sequestro e produção antecipada de provas. A 

lei processual civil também atribui poder geral de cautela ao magistrado para conceder 

medidas no curso do processo que garantam a efetividade da tutela jurisdicional, desde que 

estejam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.  

Doutrina e jurisprudência divergiam quanto ao cabimento da satisfação antecipada 

dos efeitos da sentença com base no poder geral de cautela para evitar dano irreparável, ou de 

difícil reparação, ao direito objeto do litígio. Para admitir seu cabimento e diferenciá-la da 

medida cautelar, a reforma de 1994 introduziu a antecipação de tutela no procedimento 

ordinário, instituto que era previsto apenas em alguns procedimentos específicos como, por 

exemplo, o mandado de segurança e a ação possessória. 

Todavia, a reforma na lei processual não solucionou a divergência porque se passou 

a debater a diferença entre a medida cautelar e a antecipação de tutela. Posteriormente, uma 

nova reforma previu a fungibilidade entre as duas tutelas de urgência para evitar que a 

divergência quanto ao cabimento de ambas implicasse em negativa de tutela jurisdicional.  

Por isso, estudaremos a disciplina legal da medida cautelar e da antecipação de tutela 

para examinarmos as diferenças e semelhanças apontadas pela doutrina, bem como a solução 

adotada pelo Projeto do novo Código de Processo Civil. Não obstante o amplo debate sobre a 

diferença entre as tutelas de urgência, existe consenso de que ambas visam garantir a 

efetividade da tutela jurisdicional após longo trâmite processual. As tutelas de urgência são 

indispensáveis para o processo civil moderno porque a sociedade demanda medidas imediatas 

diante da ameaça iminente de lesão a direito e, por outro lado, a tutela de conhecimento é 

morosa, pois deve observar as garantias constitucionais, e o Poder Judiciário não dispõe da 

estrutura necessária para atender o crescente volume de litígios. 
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A tutela de urgência é essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional de 

direito de difícil reparação ou irreparável, já que a sua violação no curso do processo pode 

impedir a sua satisfação após a sentença. Nesse sentido, o direito ao meio ambiente 

frequentemente demanda tutela jurisdicional por meio da técnica processual da tutela de 

urgência, já que a sua reparação pode ser impossível. Assim, por exemplo, em ação ajuizada 

para impedir a poluição de um rio por determinada indústria, a sentença de procedência pode 

não ter efetividade se a poluição ocorreu no curso do processo e não houver meios disponíveis 

para reparar integralmente a qualidade da água e recompor o ecossistema. 

O direito ao meio ambiente adquiriu status de direito fundamental apenas na 

Constituição Federal de 1988, que o prevê como direito essencial à sadia qualidade de vida do 

qual todos são titulares, inclusive os estrangeiros não residentes no Brasil e as futuras 

gerações. Por isso, o Estado e a coletividade têm o dever de preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

A Constituição, em conjunto com a legislação infraconstitucional, tornou o direito 

ambiental ramo autônomo do direito com princípios e regras próprias. Um dos princípios 

ambientais é a precaução, que determina a mitigação do risco significativo ao meio ambiente, 

ainda que não exista certeza científica quanto à sua existência ou sua extensão. A precaução 

não tem caráter proibitivo, mas exige postura ativa do Estado e da sociedade para controlar as 

atividades potencialmente danosas ao meio ambiente, cujo risco é apontado por conjunto 

consistente de estudos científicos.  

O princípio da precaução se consagrou no direito internacional na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento de 1992, que foi incorporada 

pelo direito brasileiro. Ele também é implicitamente previsto no artigo 225 da Constituição 

Federal, que determina a realização de estudo de impacto ambiental para atividades 

potencialmente poluidoras; o controle de técnicas, métodos e substâncias que causem risco à 

saúde, à qualidade de vida ou ao meio ambiente; e a proteção da fauna e da flora contra 

práticas que provoquem risco à sua função ecológica.  

O Estado e a sociedade dispõem de diversos instrumentos para implementar o 

princípio da precaução. A Administração Pública deve exercer o poder de polícia para 

controlar atividades potencialmente danosas ao meio ambiente por meio da análise do risco e 

da imposição de medidas de precaução. Também podem a Administração e o legislador 

proteger ecossistemas relevantes por meio da delimitação de espaços territorialmente 

protegidos, bem como garantir a proteção dos recursos ambientais não naturais, como o 

patrimônio histórico, cultural, turístico e paisagístico.  
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A sociedade, por sua vez, tem instrumentos para participar das decisões 

administrativas relativas à proteção do meio ambiente, do qual destacamos a consulta pública 

para criação de espaços especialmente protegidos, a audiência pública no processo de 

licenciamento ambiental, o debate público para elaboração do plano diretor do Município, 

dentre outros.  

Ocorre que os instrumentos da Administração Pública podem não ser suficientes para 

proteção do meio ambiente e aplicação do princípio da precaução. Nesse caso, a sociedade, o 

Ministério Público e os órgãos do Poder Público dispõem de técnicas e ações judiciais para 

requerer a tutela do direito ao meio ambiente pelo Poder Judiciário.  

As ações coletivas – ação popular, ação civil pública e mandado de segurança 

coletivo – podem tutelar o meio ambiente, pois dispõem de técnicas processuais para evitar a 

violação da legislação ambiental independentemente da ocorrência de dano (tutela inibitória), 

e para garantir a reparação in natura do dano ambiental, ou pelo menos o resultado prático 

equivalente (tutela específica). Em ambos os casos o magistrado dispõe de meios coercitivos 

para garantir a efetividade da sua decisão.  

Além disso, é cabível a técnica processual da tutela de urgência nas ações coletivas 

para garantir a efetividade da decisão de mérito. No entanto, veremos que algumas leis 

especiais tentam restringir a efetividade da tutela coletiva em ação movida perante o Poder 

Público por meio da vedação ou da imposição de requisitos diferenciados para concessão da 

tutela de urgência. Além disso, é cabível a suspensão dos efeitos da decisão que concede 

tutela de urgência para proteger o meio ambiente quando contrariar a “ordem pública”, porém 

veremos que esse incidente pode ser usado também para garantir a “ordem pública 

ambiental”.   

 O direito ao meio ambiente também pode ser tutelado pelas ações constitucionais, 

quais sejam: ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão e arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. As ações de controle de constitucionalidade permitem que seja excluída da 

ordem jurídica norma contrária ao direito ao meio ambiente, bem como pode sanar omissão 

inconstitucional.  

As ações coletivas e as ações constitucionais podem não ser suficientes para garantir 

a efetividade do princípio da precaução na medida em que este exige a imediata mitigação ou 

eliminação do grave risco ao meio ambiente, enquanto a decisão de mérito pode demorar 

muitos anos para ser aplicada. Por isso, é necessária a adoção da técnica processual da tutela 
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de urgência para garantir a efetividade da sentença de mérito que aplica o princípio da 

precaução. 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a semelhança entre os institutos do 

princípio da precaução e da tutela de urgência e examinar como a técnica processual pode ser 

aplicada para garantir a efetividade do referido princípio do direito ambiental. Por isso, 

examinaremos ainda alguns casos práticos emblemáticos dos tribunais superiores – Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – em que a tutela de urgência garantiu a 

implementação do princípio da precaução. 
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PARTE I 

TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

 

 

A tutela de urgência exerce papel fundamental no processo civil moderno, pois o 

processo de conhecimento ordinário é incapaz de tutelar tempestivamente a ameaça de lesão a 

direitos. A demora do processo de conhecimento se deve não só ao tempo necessário para que 

se desenvolva com observância aos princípios e garantias constitucionais, mas também à falta 

de recursos materiais do Poder Judiciário para atender à crescente demanda pela tutela 

jurisdicional.  

Buscaremos neste capítulo demonstrar a evolução histórica desse instituto, com 

ênfase no direito italiano porque este inspirou o direito brasileiro. Abordaremos também a 

divergência doutrinária quanto à diferença das espécies de tutela de urgência, quais sejam: as 

medidas cautelares e a tutela antecipada. 

Veremos as características e requisitos da tutela de urgência para compreender a 

amplitude e relevância do instituto para a efetividade do direito material, inclusive no âmbito 

do Projeto do novo Código de Processo Civil (PL n° 8.046/2010). A análise não será 

exaustiva, pois não será objeto deste trabalho o estudo de todas as medidas cautelares típicas 

vigentes.  

 

 

2. Origem histórica 

 

 

2.1 Direitos romano, medieval e canônico 

 

 

A medida cautelar teria como fonte remota o direito romano clássico, porém a 

prevenção dos danos aos direitos não se dava no âmbito do processo, mas por meio de atos de 

natureza privada, tais como o penhor, a hipoteca, o sequestro convencional, a caução e a 

fiança. A cautelar convencional era feita por meio de uma stipulatio e da prestação de caução. 
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A garantia visava evitar a propositura da ação ou assegurar o resultado prático da decisão 

judicial1. 

Os interditos do direito romano clássico, por sua vez, são apontados como 

precedentes da antecipação de tutela. Os interditos consistiam em ordens, para fazer ou deixar 

de fazer, proferidas pelo pretor ou magistrado com imperium para tutelar de forma mais 

rápida determinados interesses2; dentre eles destacamos a posse, o direito sucessório, o uso e 

gozo das coisas públicas e a liberdade pessoal, especialmente no direito de família3. A ordem 

era concedida com base na cognição sumária e tinha caráter provisório, pois poderia ser 

revogada ou modificada por decisão posterior em outra ação de cognição exauriente4. 

Inicialmente, a decisão interdital era imperativa e não admitia defesa, mas o aumento da 

complexidade dos conflitos levou à criação do interdito condicionado5. 

No período da cognitio extraordinária os interditos foram unificados com a actio e 

desapareceram depois das invasões bárbaras6. As medidas cautelares também sofreram 

declínio, pois prevaleceram a autodefesa privada e a vingança até o Renascimento, quando se 

afirmou a prevalência dos órgãos públicos sobre os sujeitos privados7. 

Posteriormente, o direito canônico criou processo mais célere para a tutela de 

determinados direitos materiais, inspirado nos interditos romanos. Com o tempo foram 

ampliados os conceitos de direito material para permitir a aplicação do procedimento especial. 

No processo medieval se observou fenômeno semelhante ao se ampliar o conceito romano de 

posse para permitir a aplicação do possessorium summarium ou summarissimum para a tutela 

de outros direitos8. 

Embora a medida cautelar e a antecipação de tutela não sejam institutos novos, a sua 

atual finalidade de dar efetividade à decisão de mérito surgiu no direito europeu do século XX 

em razão da necessidade de tutela mais célere para a sociedade mais dinâmica da pós-

Revolução Industrial.  

Segundo Calamandrei, o tempo necessário para o desenvolvimento do processo de 

conhecimento pode torná-lo ineficaz, como um tratamento médico longamente elaborado 

                                                           
1 ARIETA, Giovanni. I provvedimenti d’urgenza: ex art. 700 C.P.C., 2ª ed. Milano: CEDAM, 1985, p. 1-4. 
2 CARMIGNANI, Maria Cristina da Silva. A origem romana da tutela antecipada. Dissertação de Mestrado. 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 36-37. 
3 LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. 
VIII, tomo I, arts. 796 a 812, 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 104. 
4 CARMIGNANI, Maria Cristina da Silva, op. cit., p. 46-49. 
5 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 104. 
6 Idem ibidem. 
7 ARIETA, Giovanni, op. cit., p. 4-5. 
8 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 109. 
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para um paciente morto. A medida de urgência visa equilibrar a exigência de justiça nas 

decisões, proporcionada pelo processo de conhecimento em observância às garantias 

constitucionais, e a necessidade de tutela jurisdicional célere9. 

O direito brasileiro se inspirou preponderantemente na tutela de urgência italiana; por 

isso, vamos estudá-la para melhor compreensão da evolução deste instituto no nosso sistema. 

 

 

2.2 Direito italiano 

 

 

A tutela cautelar de caráter tipicamente jurisdicional surgiu no início do século XIX 

com a introdução de meios conservativos como o sequestro, a nunciação de obra nova e a 

tutela inibitória. No século seguinte o direito italiano passou por lenta evolução para conceber 

a autonomia da cautelar e, superando o direito alemão e austríaco que a colocavam como 

apêndice da execução, veio a criar o poder geral de cautela. 

Quanto ao poder geral de cautela, os Códigos sardenhos de 1854 e 1859 previram a 

figura geral da tutela inibitória, que permitiu a criação pela jurisprudência de tutelas 

inibitórias conforme a necessidade no caso concreto, quando não fossem cabíveis o sequestro 

judicial e a nunciação de obra nova. Assim, a jurisprudência italiana lançou a base para a 

construção do poder geral de cautela, que deveria ser exercido quando houvesse perigo de 

dano irreparável e não fosse cabível outra medida cautelar típica10.  

No início do século XX a doutrina processual italiana buscou sistematizar a tutela de 

urgência. Chiovenda defendeu a autonomia do procedimento cautelar e a existência do poder 

geral de cautela com base nos vários tipos de medidas de urgência previstas na legislação 

processual11. Calamandrei, por sua vez, refutava a existência do poder geral de cautela porque 

entendia que a cautelar tinha caráter excepcional e deveria ser interpretada restritivamente, 

devendo ser concedidas apenas as medidas previstas expressamente em lei12. 

O debate teve relevância para a doutrina da época e levou à introdução do poder 

geral de cautela – denominado “medida de urgência” – no código italiano de 194213, que 

                                                           
9 CALAMANDREI, Piero. Opere Giuridiche, a cura di Mauro Cappelletti, vol. IX. Napoli: Morano, 1983, p. 
174. 
10 ARIETA, Giovanni, op. cit., p. 6-8. 
11 CHIOVENDA, Giuseppe. Istituzioni di diritto processuale civile, vol. I, 2ª ed. Napoli: Jovene, 1935, p. 250. 
12 CALAMANDREI, Piero, op. cit., p. 191-193. 
13 ARIETA, Giovanni, op. cit., p. 14. 
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também sistematizou as cautelares típicas14.  

As medidas cautelares, na sua nova configuração, tinham como fundamento 

constitucional a garantia da efetividade da tutela jurisdicional15. Elas se proliferaram para 

garantir a efetividade diante da demora inerente ao processo de conhecimento e também da 

sua demora patológica causada por deficiências na prestação da justiça. Por isso, elas se 

tornaram indispensáveis e adquiriram maior relevância social. Giuseppe Tarzia adverte que a 

proliferação dessas tutelas diferenciadas é um sinal da crise de valor da tutela ordinária16.  

A nova sistematização visava neutralizar o possível dano decorrente da demora do 

processo ordinário, que não pode ser sanado por meio de outros institutos de direito material e 

processual. A demora pode provocar prejuízo irreparável ou dano grave ao autor, bem como 

impossibilitar a efetivação da sentença17.  

O Código de Processo Civil italiano prevê medidas típicas para conservar o estado de 

fato e de direito existentes ou o objeto litigioso, com a finalidade de resguardar o 

adimplemento da prestação, a satisfação do crédito e a efetividade da decisão em futura 

execução. O artigo 700 ainda prevê o poder geral de cautela, pelo qual se permite a concessão 

de medidas de urgência não previstas nas cautelares típicas, assim como a antecipação dos 

efeitos da decisão de mérito para garantir a sua futura efetividade.  

Cabe destacar que apenas na década de 80 a doutrina majoritária se consolidou no 

sentido de aceitar o cabimento da antecipação dos efeitos da decisão de mérito com 

fundamento no poder geral de cautela. Até então, os autores italianos divergiam quanto à 

extensão da medida urgente prevista no artigo 70018. Embora houvesse divergência 

doutrinária, a jurisprudência italiana concedia amplamente a tutela antecipada para resguardar 

o direito do autor e a efetividade do processo de conhecimento.  

 

 

2.3 Direito brasileiro 

 

                                                           
14 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 2-3. 
15 COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile, 2ª ed. Bologna: 
Il Mulino, 1998, p. 365-366. 
16 TARZIA, Giuseppe. Il processo cautelare, 2ª ed. Milani: CEDAM, 2004, p. XXX-XXXI. 
17 PISANI, Andrea Proto. Lezioni di diritto processuale civile, 3ª ed. Napoli: Jovene, 1999, p. 633. 
18 TOMMASEO nega a compatibilidade da antecipação de tutela na medida urgente prevista no artigo 700 do 
Código de Processo Civil italiano de 1942 com a estrutura das medidas cautelares (TOMMASEO, Ferruccio. I 
provvedimenti d’urgenza: strutura e limiti della tutela antecipatoria. Padova: CEDAM, 1983, p. 2-36). No 
mesmo sentido Giovanni Arieta negava o cabimento da tutela antecipada por meio da medida de urgência 
prevista no artigo 700 do Código, que admitia apenas medidas de caráter conservativo ou modificativo que não 
implicassem na antecipação dos efeitos da decisão de mérito (ARIETA, Giovanni, op. cit., p. 48-49). 
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O direito brasileiro se inspirou na doutrina e na legislação italianas. O Código de 

Processo Civil de 1939 previa as cautelares no livro dos “procedimentos provisórios”, por 

influência de Calamandrei, que entendia ser a cautelar provisória quanto à finalidade19. 

Liebman ainda afirmava que a ação cautelar era acessória do processo principal20. O vigente 

Código de Processo Civil tem um livro apenas para as cautelares, em que são disciplinados o 

poder geral de cautela e as cautelares típicas. 

A introdução de um livro exclusivo para as cautelares pode revelar influência da obra 

clássica de Chiovenda, anterior ao Código italiano de 1942, que afirmava o poder geral de 

cautela e os mesmos requisitos para a sua concessão (possibilidade de dano e probabilidade da 

existência do direito)21. Além disso, Liebman também lamentava a falta de disciplina 

uniforme para as cautelares22.  

Também o nosso fundamento constitucional das cautelares é o mesmo do direito 

italiano, qual seja: a efetividade da tutela jurisdicional23. De nada adianta permitir a 

propositura da ação ordinária se não for garantida a efetividade da sentença, bem como 

tutelado o direito do autor de não sofrer prejuízo irreparável ou de difícil reparação até a 

decisão de mérito. Ou seja, a tutela cautelar resguarda o direito à tutela jurisdicional efetiva24.  

Durante a vigência da redação originária do Código de Processo Civil de 1973, 

admitiam-se as medidas cautelares típicas, e o poder geral de cautela permitia que o juiz 

concedesse medidas conservativas e antecipatórias da decisão de mérito25. As últimas geraram 

controvérsia na doutrina quanto ao seu cabimento, porém a jurisprudência as concedia de 

forma ampla, especialmente após a década de 80 em que houve significativo aumento da 

necessidade da tutela urgente. 

A concessão da tutela antecipada se disseminou também por meio das legislações 

especiais, das quais destacamos a revogada Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 1.533/51), 

a Lei da Ação Popular (Lei n° 4.717/65), a Lei da Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85) e o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.038/90). 

                                                           
19 CALAMANDREI, Piero, op. cit., p. 167-169. 
20 LIEBMAN, Enrico Tullio. Problemi del processo civile. Napoli: Morano, 1962, p. 110. 
21 CHIOVENDA, Gioseppe, op. cit., p. 250-251. 
22 LIEBMAN, Enrico Tullio, op. cit., p. 105. 
23 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 
(tentativa de sistematização), 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 85-87. 
24 TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na 
fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 110. 
25 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 100. 
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A relevante modificação nos sistemas das tutelas urgentes se deu com a Lei n° 8.952 

de 1994, que alterou o artigo 273 do CPC, para introduzir a antecipação de tutela nas 

disposições gerais do processo de conhecimento. A reforma provocou dúvidas e amplo debate 

na doutrina quanto à distinção da antecipação de tutela e da medida cautelar. Além disso, a 

disciplina da tutela antecipada é bastante enxuta, gerando questionamentos e discussões 

quanto à possibilidade de aplicação das disposições relativas às cautelares26. 

A reforma na legislação provocou amplo debate doutrinário sobre a diferença entre os 

dois institutos, embora se reconheça que ambos visam resguardar o resultado útil do processo. 

Estudaremos as suas características essenciais e requisitos para ao final compararmos os dois 

institutos.  

 

 

3. Medida Cautelar 

 

 

3.1 Características 

 

 

A medida cautelar se caracteriza pela autonomia, instrumentalidade, provisoriedade e 

possibilidade de revogação e modificação, que veremos adiante. 

 

 

3.1.1 Autonomia 

 

 

Inicialmente a doutrina italiana divergia quanto à classificação da cautelar como 

espécie de execução ou de conhecimento até que se superou essa contraposição para concebê-

la como categoria autônoma de tutela, cuja finalidade é a conservação de determinada 

situação ou bem27.  

A autonomia decorre da função jurisdicional porque a medida cautelar visa 

resguardar a efetividade da tutela jurisdicional, enquanto a tutela de conhecimento tem como 

objeto a condenação, declaração ou constituição do direito, e a executiva, a concretização do 

                                                           
26 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 58-61. 
27 CALAMANDREI, Piero, op. cit., p. 166. 



24 

 

direito28. Ademais, a decisão do processo cautelar, em regra, não interfere na sentença do 

processo principal29.  

Embora o pedido e a causa de pedir da ação cautelar não se confundam com o objeto 

da ação principal, a medida cautelar não tem autonomia procedimental porque sua eficácia 

depende da propositura da ação principal (arts. 806 e 808, I, ambos do CPC) e se esgota com a 

extinção do processo principal (art. 808, II, do CPC)30.  

No entanto, algumas medidas previstas como cautelares típicas não têm natureza de 

cautelar porque independem do processo principal, ou seja, a sua eficácia não está vinculada 

ao processo principal, tais como a obra de conservação (art. 888, I, do CPC), os alimentos 

provisionais (arts. 852 a 854, do CPC) e a exibição de documento ou coisa (arts. 844 e 845, do 

CPC)31. 

 

 

3.1.2 Instrumentalidade  

 

 

O processo é instrumento de aplicação do direito substancial e da realização da 

pacificação social, já que visa solucionar o conflito entre as partes por meio da aplicação do 

direito material; em outras palavras, ele desempenha função instrumental32. 

A medida cautelar, por sua vez, visa resguardar a efetividade da tutela jurisdicional 

de mérito e executiva. Ao contrário dos outros tipos de tutela jurisdicional, a cautelar não tem 

fim em si mesma, já que é geneticamente destinada a garantir o processo principal. Por isso, 

ela é instrumento de efetivação do processo, ou instrumento do instrumento33.  

A instrumentalidade tem inúmeras consequências, dentre elas, destacamos a natureza 

provisória e revogável da decisão, pois ela não se destina a solucionar a lide, mas a garantir a 

efetividade do processo principal34.  

                                                           
28 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Do processo cautelar, 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 44. 
29 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, II, 45ª ed. Rio e Janeiro: Forense, 2010, 
p. 494. 
30 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 36. 
31 Idem, p. 41. 
32 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo, 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 47. 
33 ARIETA, Giovanni, op. cit., p. 41. De outro lado, Luiz Guilherme Marinoni afirma que a instrumentalidade se 
dá em relação à tutela do direito e não do processo principal, já que visa assegurar a execução da eventual 
sentença de procedência do pedido do processo principal (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 
Cruz. Processo cautelar, 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 36-37). 
34 ARIETA, Giovanni, op. cit., p. 44. 
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3.1.3 Provisoriedade35  

 

 

A medida cautelar tem caráter provisório quanto à sua finalidade, já que seus efeitos 

se exaurem com a decisão definitiva de mérito36. A sua provisoriedade não se confunde com a 

da tutela sumária não cautelar, pois esta pode se tornar definitiva se não for modificada ou 

revogada por decisão posterior37.  

Em outras palavras, a decisão da tutela sumária não cautelar é provisória e busca se 

tornar definitiva caso não haja futura impugnação em processo de cognição plena, como, por 

exemplo, a ação monitória (arts. 1.102-A a 1.102-C, do CPC). Por outro lado, a tutela cautelar 

tem como característica intrínseca a provisoriedade, já que se destina a resguardar a 

efetividade da demanda principal até que seja proferida a decisão de mérito ou perca a sua 

eficácia nas demais hipóteses previstas em lei38. 

A medida cautelar tem vigência até que seja proferida a tutela definitiva se for 

concedida em caráter incidental, ou proposta a demanda principal se for antecedente39. A 

medida cautelar antecedente perde seus efeitos se a demanda principal não for proposta no 

prazo de trinta dias a partir da sua efetivação (art. 808, I, do CPC). As medidas cautelares, 

incidental e antecedente, perdem sua eficácia quando a demanda principal é extinta com ou 

sem julgamento do mérito (art. 808, III, do CPC). 

É importante destacar que a cautelar pode excepcionalmente se tornar definitiva 

quando tiver caráter apenas conservativo. Citamos como exemplo a cautelar de produção 

antecipada de prova em que a não propositura da demanda principal no prazo legal não tem 

como consequência a cessação dos seus efeitos, que perduram por tempo indeterminado40. 

                                                           
35 Parte da doutrina afirma que a medida cautelar não é provisória e sim temporária. Temporário é aquilo que tem 
duração limitada no tempo, enquanto a medida provisória é aquela medida destinada a ser substituída por outra 
definitiva, mas não tem duração predeterminada.   
A cautelar é temporária porque deve durar enquanto houver situação de perigo. Assim, por exemplo, a eficácia 
do arresto não se limita ao trânsito em julgado da sentença do processo principal, devendo prevalecer até a 
execução  (SILVA, Ovídio A. Baptista da, op. cit., p. 91-96). Há entendimento de que a cautelar pode continuar 
produzindo efeitos até mesmo se a sentença do processo principal for de improcedência para afastar a situação de 
perigo (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, op. cit., 2013, p. 31). 
36 TARZIA, Giuseppe, op. cit., p. XXII. 
37 ARIETA, Giovanni, op. cit., p. 44. 
38 CALAMANDREI, Piero, op. cit., 1983, p. 171. 
39 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 
(tentativa de sistematização), cit., p. 147. 
40 Idem, p. 75. 
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Porém, uma medida de caráter invasivo como, por exemplo, o sequestro de determinado bem, 

não pode durar por tempo indeterminado. 

 

 

3.1.4 Modificação e revogação 

 

 

A medida cautelar pode ser alterada ou revogada a qualquer tempo (art. 807, caput, 

do CPC) por decisão fundamentada.  

Embora a lei exija apenas a fundamentação da decisão, alguns autores entendem que 

a modificação ou revogação só poderia ser feita se houvesse alteração da causa de pedir na 

qual ela se fundou41, o que pode ocorrer até mesmo depois da sentença cautelar42.  

No entanto, entendemos que a alteração e a revogação da cautelar independem da 

modificação das circunstâncias porque ela não tem caráter definitivo e mesmo a sentença 

proferida em ação cautelar não faz coisa julgada43. Assim, o juiz pode modificar o seu 

entendimento ao longo do processo sem que seja necessária alteração das circunstâncias, pois 

não há preclusão judicial44.  

Todavia, a parte não pode requerer novamente a medida denegada com base nos 

mesmos fundamentos (art. 808, par. único, do CPC), devendo interpor o recurso cabível 

contra a decisão denegatória45. 

 

 

 

 

 

3.2 Requisitos 

 

 

3.2.1 Periculum in mora 

                                                           
41 COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele, op. cit., p. 370. 
42 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, op. cit., p. 188. 
43 THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de direito processual civil, cit., p. 493. 
44 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 
(tentativa de sistematização), cit., p. 156-159. 
45 Idem, p. 159. No mesmo sentido: THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de direito processual civil, cit., p. 
536. 
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Para que seja concedida a medida cautelar é necessário que haja perigo de lesão 

grave ou de difícil reparação ao direito da parte (art. 798 do CPC). A tutela tem escopo 

preventivo do dano iminente, devendo ser concedida tempestivamente para afastar o dano 

marginal derivado da demora inevitável do processo principal46, bem como o perigo de uma 

parte causar lesão irreparável ou de difícil reparação do direito da parte contrária47.  

A valoração judicial do dano varia de acordo com a medida requerida. Nas medidas 

cautelares típicas geralmente o fato que configura perigo já é previsto pelo legislador, mas nas 

cautelares atípicas cabe ao magistrado examinar o dano e o cabimento da medida. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação deve ser confrontado com o interesse de cada uma das 

partes, já que o dano causado ao réu com a concessão da medida cautelar pode ser maior que 

o dano que se busca evitar48.  

O periculum in mora visa neutralizar o perigo de inutilidade da futura decisão de 

mérito49. 

 

 

3.2.2 Fumus boni iuris 

 

 

A medida cautelar é cabível quando houver probabilidade da existência do direito a 

ser tutelado, que, segundo Giovanni Arieta, deve se basear em uma simples “opinião de 

credibilidade”, já que não se pode exigir certeza50. A decisão é fundada em juízo de cognição 

sumária quanto à existência do direito alegado e às consequências alegadas pelo autor51. 

O fumus boni iuris consiste na plausibilidade do direito alegado pelo autor, devendo 

o juiz apreciar a probabilidade de sua existência com base em cognição sumária52.  

 

 

                                                           
46 CALAMANDREI, Piero, op. cit., p. 172-173. 
47 CASTAGNA, Ricardo Alessandro. Tutela de urgência: análise teórica e dogmática. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 182-183. 
48 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, tutela cautelar... cit., p. 182-184. 
49 COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele, op. cit., p. 369. 
50 ARIETA, Giovanni, op. cit., p. 52-53. 
51 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: tutela antecipada, tutela cautelar, 
procedimento cautelares específicos, vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 210. 
52 CASTAGNA, Ricardo Alessandro, op. cit., p. 182. 
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3.3 Cautelar atípica ou inominada 

 

 

As medidas cautelares se consagraram no direito italiano por meio de medidas 

típicas. Somente nas primeiras décadas do século XX se iniciou debate doutrinário sobre o 

poder geral de cautela do juízo cível. De um lado, Chiovenda influenciou a doutrina 

processual ao defender o poder geral de urgência com base nas diversas medidas que eram 

previstas na legislação processual53. Calamandrei, por sua vez, negava esse poder, já que as 

medidas cautelares tinham natureza especial e só poderiam ser concedidas quando previstas 

em lei, sob pena de violação do princípio geral de liberdade do cidadão54. Devemos lembrar 

que, de forma geral, as medidas cautelares típicas da época implicavam em algum tipo de 

constrição antes da decisão de mérito.  

O debate influenciou a doutrina e levou à introdução do poder geral de urgência no 

artigo 700 do CPC italiano de 1942. Inicialmente, a doutrina abordava o tema de forma 

superficial porque entendia que a aplicação seria rara. Porém, a jurisprudência acolheu o novo 

instituto para concedê-lo de maneira bastante ampla, às vezes até mesmo ampliando de forma 

indevida o seu âmbito de aplicação. 

A introdução da tutela de urgência atípica representou mais do que uma solução 

teórica para aprimorar a disciplina das cautelares, por meio do preenchimento de eventuais 

lacunas, mas ampliou os poderes do juiz no processo55. 

Por provável influência do Projeto de Código de Carnelutti, o direito brasileiro 

incorporou o poder geral de cautela no Código de Processo Civil de 1939 (art. 67556) antes 

mesmo da legislação italiana de 194257, mas era pouco estudado porque se desconhecia a sua 

importância e amplitude58. No vigente Código, o poder geral de cautela foi delineado de 

forma mais precisa quanto ao seu cabimento (art. 798).  

 

                                                           
53 CHIOVENDA, Giuseppe, op. cit., 1935, p. 250. 
54 CALAMANDREI, Piero, op. cit., p. 191-193. 
55 TOMMASEO, Ferruccio, op. cit., p. 71. 
56 “Art. 675. Além dos casos em que a lei expressamente o autoriza, o juiz poderá determinar providências para 
acautelar o interesse das partes: 
I – quando do estado de fato da lide surgirem fundados receios de rixa ou violência entre os litigantes; 
II – quando, antes da decisão, fôr provável a ocorrência de atas capazes de causar lesões, de difícil e incerta 
reparação, no direito de uma das partes; 
III – quando, no processo, a uma das partes fôr impossível produzir prova, por não se achar na posse de 
determinada coisa”. 
57 SILVA, Ovídio A. Baptista, op. cit., p. 116. 
58 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 99. 
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3.3.1 Limites ao poder do juiz 

 

 

O poder geral de cautela permite que seja concedida a medida necessária para afastar 

o periculum in mora, sem impor, aparentemente, limites ao poder do juiz. Porém, cabe 

questionar se o juiz pode conceder a medida que considerar mais adequada, ou se está adstrito 

ao pedido da parte.  

Segundo Tommaseo, embora o juiz não esteja adstrito à forma específica prevista em 

lei para atender à necessidade do caso concreto, ele deve respeitar os princípios gerais que 

regem o processo. Primeiramente, deve o magistrado levar em consideração a necessidade da 

medida para a demanda principal e a efetividade da decisão de mérito59.  

O autor deve comprovar o fumus boni iuris e o juiz tem poder discricionário para 

determinar a medida mais adequada ao caso concreto60. Se o objeto da demanda principal for 

lacunoso ou obscuro, o juiz pode determinar o aditamento da inicial para que seja indicado 

precisamente61, já que o poder discricionário não permite que o magistrado “crie” o próprio 

direito tutelado62. 

Parcela da doutrina também acrescenta que o juiz não poderia conceder medida 

satisfativa, ou seja, que antecipasse os efeitos da sentença63. Todavia, veremos adiante que é 

cabível a concessão de tutela antecipada em sede de medida cautelar inominada em razão da 

fungibilidade entre as duas medidas urgentes. 

 

 

 

 

3.3.2 Complementaridade 

 

 

Segundo Galeno Lacerda, a medida cautelar inominada pode ser concedida mesmo 

quando for cabível medida cautelar típica, mas não estiverem preenchidos os seus requisitos 

                                                           
59 TOMMASEO, Ferruccio, op. cit., p. 210-211 e 217. 
60 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 115. 
61 TOMMASEO, Ferruccio, op. cit., p. 311-314. 
62 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 115. 
63 THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de direito processual civil, II, cit., p. 509. No mesmo sentido: 
CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 170. 
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legais ou esta não for efetiva64. O fundamento para tal amplitude do poder geral de cautela é o 

direito à tutela jurisdicional diante da ameaça de lesão ao direito65.  

Portanto, a medida cautelar atípica tem caráter complementar, pois pode ser 

concedida quando o direito não for tutelado de forma efetiva por outra medida típica, ou não 

estiverem presentes os requisitos para sua concessão.  

 

 

3.4 Cautelar de ofício  

 

 

A doutrina brasileira, de forma geral, admite a possibilidade de concessão de medida 

cautelar incidental de ofício com base no artigo 797 do CPC, já que ele prevê seu cabimento 

“sem a audiência das partes”, ou seja, sem que sejam ouvidos o autor e o réu. Ao contrário do 

artigo 804, que permite a concessão da liminar antes da citação do réu, o artigo 797 permite 

que seja concedida sem que haja pedido do autor66. Esse poder deve ser exercido para garantir 

a efetividade da prestação de tutela jurisdicional67. 

O artigo 797 restringe a possibilidade de concessão das cautelares de ofício apenas 

aos casos expressamente previstos em lei68, como, por exemplo, o sequestro de ofício previsto 

no artigo 919 na hipótese de o inventariante, tutor, curador ou depositário, ou qualquer 

administrador de interesses alheios não pagarem o saldo devedor apurado na ação de 

prestação de contas69.  

Todavia, o juiz pode conceder medida cautelar de ofício independentemente de 

expressa previsão legal, pois ele tem o dever de prestar tutela jurisdicional efetiva70, desde 

                                                           
64 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 117. 
65 Nesse sentido: THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de direito processual civil, II, cit., p. 508; BUENO, 
Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil: tutela antecipada, tutela cautelar, 
procedimentos cautelares específicos, cit., p. 186-187. 
66 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 81. 
67 REZENDE, Ester Camila Gomes Norato. O contraditório e os poderes do juiz na concessão de medidas de 
urgência, sob a perspectiva da efetividade da prestação jurisdicional. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto; 
LAUAR, Maira Terra. Tutelas diferenciadas como meio de incrementar a efetividade da prestação jurisdicional. 
Rio de Janeiro: GZ, 2010, p. 244. 
68 Parte da doutrina entende que a medida cautelar de ofício somente pode ser concedida nas hipóteses 
expressamente previstas em lei, como Humberto Theodoro Junior (THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de 

direito processual civil, II, cit., p. 503). 
69 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 120. 
70 SILVA, Ovídio A. Baptista, op. cit., p. 113. No mesmo sentido: MARINONI, Guilherme; ARENHART, 
Sérgio Cruz, op. cit., p. 105-106; CASSAB, Felipe Roberto. Responsabilidade civil pela execução de medidas 

cautelares. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007, p. 
100-101. 
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que estejam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora
71.  

Por outro lado, o magistrado não pode conceder de ofício medida cautelar em caráter 

antecedente, ou seja, antes da propositura da ação, pois violaria o princípio dispositivo que 

rege o processo civil72.  

 

 

3.5 Modalidades de medida cautelar: antecedente e incidental 

 

 

A ação cautelar pode ser ajuizada antes do processo principal ou em caráter 

incidental (art. 796 do CPC). O juízo competente para conhecer a ação é o mesmo do 

processo principal (art. 800 do CPC). 

A cautelar antecedente deve, em regra, indicar os fatos e fundamentos da lide 

principal (art. 801, par. único, do CPC) para que se conheça a decisão de mérito da qual se 

pretende garantir a efetividade. Doutrina e jurisprudência entendem que o referido requisito 

não se aplica às medidas cautelares que dispensam a propositura do processo principal, tais 

como o protesto, notificação e interpelações (arts. 867 a 873 do CPC), que consistem em 

meros atos formais de comunicação de vontade73.  

A ação cautelar incidental, por sua vez, pode ser proposta no curso do processo 

principal, mas é processada em autos apartados (art. 809 do CPC). Há divergência quanto ao 

cabimento de pedido cautelar cumulado com o pedido de mérito no processo principal. De um 

lado se entende que não é cabível a cumulação porque os processos têm procedimentos 

diferentes, bem como o processo seria tumultuado se tivesse que observar o rito sumário das 

cautelares e ao mesmo tempo prosseguir com o processo principal74.  

Entretanto, prevalece a admissão de cumulação de pedido de cautelar com o pedido 

de mérito, já que o juiz pode conceder medida cautelar de ofício em caráter incidental75. 

Ademais, a fungibilidade permite a concessão de medida cautelar em caráter incidental no 

processo principal que foi requerida a título de antecipação de tutela (art. 273, § 7°, do 

CPC)76.  

                                                           
71 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, op. cit., p. 106. 
72 TOMMASEO, Ferruccio, op. cit., p. 218. No mesmo sentido: SILVA, Ovídio A. Baptista, op. cit., p. 113. 
73 Idem, p. 496-497. 
74 CARPENA, Márcio Louzada, op. cit., 116-118. 
75 TARDIN, Luiz Gustavo. Fungibilidade das tutelas de urgência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
178. 
76 THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de direito processual civil, II, cit., p. 523. 
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3.6 Responsabilidade pelos danos causados pela efetivação da medida cautelar 

 

 

O artigo 811 do CPC prevê a responsabilização objetiva do beneficiário da medida 

cautelar pelos danos causados ao demandado, já que exerce atividade de risco ao obter medida 

para proteger seu suposto direito antes da decisão de mérito77.  

A primeira hipótese de responsabilização do beneficiário da cautelar é a sentença 

desfavorável no processo principal (art. 811, I, do CPC). Segundo alguns autores a referida 

previsão legal é incompleta porque não prevê a responsabilização do autor pelo julgamento de 

improcedência ou extinção sem julgamento do mérito da ação cautelar78. Assim, por exemplo, 

não há previsão de responsabilidade para o autor que desiste da medida cautelar após obter a 

liminar inaudita altera parte, levando à extinção sem julgamento do mérito79. Por isso, parte 

da doutrina defende a interpretação teleológica para responsabilizar o beneficiário da cautelar 

quando a medida se mostrar posteriormente sem fundamento e não apenas quando o processo 

principal for julgado improcedente, mas também quando há extinção com ou sem julgamento 

da própria cautelar80. 

Porém, a responsabilização objetiva é excepcional e, por isso, deve ser interpretada 

restritivamente para admitir seu cabimento apenas nas hipóteses expressamente previstas em 

lei. Dessa forma, só se pode responsabilizar o beneficiário da medida se o processo principal 

lhe for desfavorável e não a sentença da ação cautelar81. Ressaltamos ainda que a sentença do 

processo cautelar não faz coisa julgada material, podendo ser alterada posteriormente por 

decisão no processo principal, por isso, não seria adequado responsabilizar o beneficiário da 

medida cautelar com base em decisão de cognição sumária. 

A responsabilização também deve ser imposta se não for promovida a citação até 

cinco dias depois da concessão da liminar inaudita altera parte (art. 811, II, do CPC). A 

demora da citação deve decorrer da inércia do beneficiário da medida para viabilizar a 

citação, como, por exemplo, a não indicação do endereço do réu ou o não recolhimento das 

                                                           
77 CARPENA, Márcio Louzada, op. cit., p. 370-372. 
78 Idem, p. 379. 
79 CASSAB, Felipe Roberto, op. cit., p. 89-90. 
80 Idem, p. 83. 
81 SILVA, Ovídio A. Baptista, op. cit., p. 230. 
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custas para a citação. Se a demora decorrer da lentidão do Poder Judiciário, o beneficiário da 

medida cautelar não pode ser responsabilizado82. 

 O beneficiário da medida cautelar também deve ser responsabilizado se a eficácia da 

liminar for cassada em qualquer das hipóteses do artigo 808. Mas a responsabilização pela 

não execução da cautelar no prazo de trinta dias (art. 808, III, do CPC) só se aplica se a 

medida for executada em prazo superior, já que a não execução da medida afasta a 

responsabilidade do beneficiário da medida83. 

A última hipótese é a responsabilização do autor em razão da decretação da 

prescrição ou decadência do seu direito (art. 811, IV, do CPC). Nesse caso, a sentença da 

medida cautelar produzirá coisa julgada material, impedindo a propositura da ação principal 

(art. 810, 2ª parte, do CPC).  

Em todas as hipóteses acima é necessário que seja comprovado o dano sofrido pelo 

demandado e o nexo de causalidade84. Os prejuízos indenizáveis são os dos danos sofridos e 

os lucros cessantes causados, direta ou indiretamente, pela execução da medida cautelar85. Os 

prejuízos devem ser liquidados nos autos do processo cautelar (art. 811, par. único, do CPC), 

não sendo necessário ajuizar ação autônoma.  

Segundo entendimento doutrinário majoritário, não é necessário que haja condenação 

expressa de indenização na sentença do processo principal, já que é efeito secundário da 

decisão que cassou a medida cautelar86. Assim, o demandante que obteve êxito deveria 

requerer a liquidação da sentença pelo rito dos artigos 475-A a 475-H87 para se apurar a 

ocorrência do dano e o quantum devido88.  

Porém, em alguns casos não haverá sentença condenatória no processo principal, 

como na cessação da eficácia da medida cautelar pela não propositura do processo principal 

(art. 808, I, do CPC). Nesses casos, é necessário requerer a expressa condenação para depois 

apurar o quantum devido. 

A disciplina legal das medidas cautelares também revela lacuna quanto à 

responsabilidade das medidas cautelares concedidas de ofício, já que o artigo 811 se aplica 

                                                           
82 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 316.  
83 CARPENA, Márcio Louzada, op. cit., p. 378-379. 
84 DINAMARCO, Cândido Rangel, Nova era do processo civil, cit., p. 96. 
85 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 317. 
86 CARPENA, Márcio Louzada, op. cit., p. 381-382. No mesmo sentido: CASSAB, Felipe Roberto, op. cit., p. 
121. 
87 LACERDA, Galeno, op. cit., p. 319. 
88 Ovídio Baptista entende que é necessário propor ação de liquidação dos danos, já que é necessário apurar o res 

deducta e não apenas o an debeatur, ou seja, é preciso verificar a ocorrência do dano e pode-se concluir que não 
este não ocorreu (SILVA, Ovídio A. Baptista, op. cit., p. 233).   
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apenas às cautelares requeridas pelo autor89. O beneficiário da medida cautelar somente 

poderá ser responsabilizado pela cautelar concedida de ofício se agir com dolo ou culpa, 

aplicando-se os dispositivos relativos à litigância de má-fé (arts. 16 a 18, do CPC)90. 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart91 o Estado não pode ser 

responsabilizado objetivamente por cumprir seu dever de atuar para resguardar a efetividade 

da tutela do direito material; por isso, eles entendem que só poderia haver responsabilização 

se houvesse dolo ou culpa na apuração dos requisitos legais.  

No entanto, concordamos com o entendimento de Cássio Scarpinella Bueno, que 

sustenta a responsabilidade objetiva do Estado com base no artigo 37, § 6°, da Constituição 

Federal92, pois a prestação de tutela jurisdicional é serviço público prestado pelo Estado, que 

deve responder pelos danos que causar aos jurisdicionados decorrentes da concessão de 

medidas não requeridas pelas partes para resguardar a efetividade da tutela jurisdicional.  

 

 

4.  Tutela antecipada urgente (art. 273, I, CPC)93 

 

 

A tutela antecipada é chamada de tutela de natureza satisfativa porque concede os 

efeitos da procedência da demanda antes que a sentença seja proferida. Nos direitos italiano e 

francês, a antecipação dos efeitos da sentença é concedida no procedimento ordinário com 

base no poder geral de cautela, por interpretação doutrinária e jurisprudencial consolidada há 

muitas décadas. O direito brasileiro teve maior dificuldade para admitir a concessão de 

medidas satisfativas com base no poder geral de cautela, pois a doutrina majoritária entendia 

serem elas incompatíveis com a natureza da medida cautelar. No entanto, a necessidade de 

tutela jurisdicional célere levou a jurisprudência a conceder amplamente medidas satisfativas 

em sede de ação cautelar inominada94, o que era objeto de duras críticas doutrinárias95. 

                                                           
89 “[...] o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da 
medida” (art. 811, caput, do CPC). 
90 SILVA, Ovídio A. Baptista, op. cit., p. 238. 
91 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, op. cit., p. 108. 
92 BUENO, Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil: tutela antecipada, tutela cautelar, 
procedimentos cautelares específicos, cit., p. 195. 
93 Nesse capítulo tratamos apenas da antecipação de tutela concedida com base no artigo 273, I, do CPC, e não 
das demais hipóteses de tutela antecipada punitiva (art. 273, II, CPC) e de tutela de evidência (art. 273, § 6°, 
CPC). 
94 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Limites ao poder do juiz nas cautelares antecipatórias. Revista 

Brasileira de Direito Processual, vol. 56, 4ª trim./1987, Uberaba, p. 43-46. 
95 THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de direito processual civil, II, cit., p. 655-656. 
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A oposição doutrinária incisiva levou à edição da Lei n° 8.952/94, que alterou a 

redação do artigo 273 do CPC, para permitir a antecipação dos efeitos da tutela em sede de 

procedimento ordinário. A intenção da reforma era impedir que as medidas satisfativas 

fossem concedidas em medida cautelar inominada96, bem como afastar as situações de 

injustiça em que a medida satisfativa era concedida sem nenhum critério legal97.  

Ou seja, a reforma tentou “purificar” a medida cautelar para impedir a concessão de 

medidas de natureza satisfativa, bem como diferenciá-la da antecipação de tutela, prevendo 

requisitos e procedimento próprios.  

 

 

4.1 Características 

 

 

4.1.1 Instrumentalidade 

 

 

Assim como a medida cautelar, a tutela antecipada tem relação de instrumentalidade 

com a decisão final de mérito, já que visa resguardar a sua efetividade mediante a 

antecipação, parcial ou total, dos seus efeitos. Se a tutela não for concedida em caráter 

antecipatório a futura satisfação pode se tornar impossível ou muito difícil. 

A antecipação de tutela não tem finalidade em si mesma de garantir a satisfação 

definitiva do direito material, mas garantir a sua satisfação definitiva ao final do processo98. A 

antecipação não soluciona a lide, mas apenas permite que uma das partes obtenha satisfação 

do direito alegado; por isso, ela não tem fim em si mesma99. 

 

 

4.1.2 Provisoriedade 

 

                                                           
96 SILVA, Ovídio A. Baptista, op. cit., p. 105-108. 
97 WATANABE, Kazuo. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer: arts. 273 e 
461, CPC. Revista de Direito do Consumidor, n° 19, jul./set. 1996, São Paulo, p. 86-87. 
98 Luiz Guilherme Marinoni diverge ao afirma que a antecipação de tutela não tem caráter instrumental porque 
não tem relação com outro processo, bem como permite a satisfação imediata do próprio direito e não visa 
garantir o resultado útil do processo (MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela, 11ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 121-125). 
99 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 
(tentativa de sistematização), cit., p. 317-318. 
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A tutela antecipada mantém sua eficácia até que seja proferida decisão sobre o 

mérito100. Assim, a decisão de antecipação tem vigência até que seja proferida a sentença, que 

pode confirmar ou negar o direito alegado pelo autor, já que aprecia o direito com base em 

cognição exauriente101. A antecipação pode ser concedida ou mantida na sentença para que o 

recurso de apelação não tenha efeito suspensivo (art. 520, VII, do CPC). 

Alguns autores entendem que a sentença de procedência confirma a tutela antecipada 

e esta se torna definitiva102. No entanto, as sentenças de procedência e de improcedência 

substituem a tutela antecipada porque apreciam o direito com base em juízo de cognição 

exauriente, considerando todas as provas e alegações dos autos, enquanto a tutela antecipada é 

apreciada apenas com fundamento em juízo de cognição sumária quanto à existência do 

direito material e a situação de perigo.  

É possível que a antecipação de tutela seja cassada depois da sentença de 

procedência se não estiver mais presente o requisito de perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. De outro lado, é cabível em casos excepcionais a concessão da antecipação de 

tutela na sentença de improcedência103, já que se pode entender que poderá ocorrer dano ao 

direito alegado até o julgamento do recurso de apelação, considerando-se que o Tribunal pode 

ter entendimento diferente quanto ao mérito da demanda104.   

Por isso, a decisão de antecipação de tutela tem caráter provisório, devendo ser 

substituída pela posterior sentença, como determina o artigo 273, § 5°, do CPC, que terá 

fundamentação mais aprofundada.  

4.1.3 Modificação e revogação 

 

 

A antecipação de tutela pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo por 

decisão fundamentada (art. 273, § 4°, do CPC), assim como a medida cautelar.  

Embora a lei exija apenas a fundamentação, alguns autores entendem que a 

modificação ou revogação só poderia ser feita se houvesse novos fatos, como a manifestação 

                                                           
100 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela, 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34. 
101 BUENO, Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil, cit., p. 36. 
102 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 141. 
103 Em sentido contrário, José Roberto dos Santos Bedaque afirma que não pode ser concedida tutela antecipada 
na sentença de improcedência, pois há decisão fundada em cognição exauriente quanto à inexistência do direito 
alegado (BEDAQUE, José Roberto dos Santos, tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência (tentativa de sistematização), cit., p. 431-435). 
104 CARNEIRO, Athos Gusmão, op. cit., p. 142-143. 
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do réu ou a produção probatória, pois haveria preclusão pro judicato (art. 471, CPC)105. 

Ademais, a revogação ou modificação não fundada em fatos novos violaria a segurança 

jurídica106.  

Todavia, entendemos que a revogação ou modificação pode se dar a qualquer tempo, 

pois a tutela antecipada tem caráter provisório. A decisão não faz coisa julgada e não se 

estabiliza, podendo o juiz modificá-la até mesmo de ofício107, assim como a medida cautelar. 

 

 

4.2 Requisitos 

 

 

4.2.1 Verossimilhança e prova inequívoca 

 

 

A legislação brasileira prevê como requisitos para concessão da tutela antecipada a 

prova inequívoca e a verossimilhança das alegações do autor (art. 273, caput, do CPC). Se 

adotarmos interpretação literal dos referidos requisitos legais seria necessária sentença de 

mérito para formar o convencimento quanto à prova inequívoca108.  

Para superar a incompatibilidade de se exigir certeza em juízo de cognição sumária 

para conceder antecipação de tutela, a doutrina buscou adequar os requisitos legais. 

Barbosa Moreira afirma que a prova inequívoca é aquela que tem apenas um sentido 

e, consequentemente, tem a aptidão de convencer o juiz sobre a  verossimilhança das 

alegações da parte que requer a antecipação de tutela109. No entanto, a interpretação não 

parece adequada, já que se a prova fosse capaz de formar o convencimento do juiz  num único 

sentido, o juízo seria de certeza.  

De outro lado, Kazuo Watanabe compara os requisitos da tutela antecipada com os 

da medida cautelar para afirmar que o juízo de verossimilhança da primeira é mais 

aprofundado110. Cândido Rangel Dinamarco ainda afirma que a prova deve apontar a 

                                                           
105 ALVIM, Eduardo Arruda. Antecipação de tutela, 1ª ed., 1ª reimp. Curitiba: Juruá, 2008, p. 154-155. 
106 CASTAGNA, Ricardo Alessandro, op. cit., p. 257-258. 
107 Em sentido contrário Barbosa Moreira entende que a modificação ou revogação depende de pedido das partes 
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. A antecipação da tutela jurisdicional na reforma do Código de Processo Civil. 
Revista de Processo, vol. 21, n° 81, jan./mar. 1996, São Paulo, p. 210). 
108 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Temas de direito processual: oitava série, cit., p. 79-80. 
109 MOREIRA, José Carlos Barbosa, antecipação da tutela... cit., p. 104. 
110 WATANABE, Kazuo, op. cit., p. 88. 
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probabilidade de existência do direito111. Luiz Guilherme Marinoni afirma que a decisão deve 

ser fundada na credibilidade das alegações, devendo-se comparar qual das alegações tem 

maior verossimilhança, a do autor ou do réu, e o direito material objeto do litígio112.  

Assim, o requisito para concessão da antecipação de tutela é a probabilidade da 

existência do direito, que é formada com base na cognição sumária das alegações e das provas 

apresentadas pelas partes.  

 

 

4.2.2 Dano irreparável ou de difícil reparação 

 

 

Outro requisito para concessão da tutela antecipada urgente é o “fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação” (art. 273, I, CPC).  

O dano irreparável se configura, por exemplo, quando se trata de direito não 

patrimonial, direito patrimonial com função não patrimonial (como, por exemplo, a 

indenização em dinheiro para pagar tratamento médico de dano à integridade física provocado 

por ato ilícito), ou direito patrimonial que demanda tutela específica. O dano de difícil 

reparação é aquele  difícil de individualizar ou quantificar113.  

Em outras palavras, o dano irreparável e o de difícil reparação impedem a plena 

satisfação do direito depois da sentença de mérito. O dano deve ser fundado em risco 

iminente, devendo-se demonstrar a probabilidade da sua ocorrência, não bastando a mera 

possibilidade remota114.  

 

 

4.2.3 Reversibilidade115 

 

 

                                                           
111 DINAMARCO, Cândido Rangel, Nova era do processo civil, cit., p. 72-73. 
112 MARINONI, Luiz Guilherme, Antecipação de tutela, cit., p. 186-187. 
113 Idem, p. 155-156. 
114 CASTAGNA, Ricardo Alessandro, op. cit., p. 247. 
115 A reversibilidade da antecipação de tutela é apontada como requisito antes mesmo da reforma de 1994 no 
Código de Processo Civil, já que se entendia que a antecipação não era cabível se tornasse a sentença final inútil, 
bem como deveria ser possível reparar o dano ao réu em pecúnia. Ressalvava-se o cabimento da antecipação 
quando o direito ameaçado fosse de reparação impossível (MESQUITA, José Ignácio Botelho de, op. cit., p. 49-
51). 
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A tutela antecipada não pode ser concedida quando houver risco de irreversibilidade 

da medida concedida, nos termos do artigo 273, § 2°, do CPC. Não obstante a vedação legal, é 

possível concedê-la em situações excepcionalíssimas para evitar dano maior ao direito do 

autor116.  

É preciso sopesar os valores e direitos envolvidos no conflito, com fundamento no 

princípio da proporcionalidade117, e considerar qual poderia ser o mal maior: a negativa da 

tutela irreversível ou a concessão118.  

Adotamos os critérios de Paulo Henrique dos Santos Lucon para avaliar o cabimento 

da medida urgente irreversível, quais sejam: (i) juízo de mal maior em que se avalia quem 

sofrerá o dano maior com a concessão da medida119; (ii) juízo de mal mais provável no qual se 

examina o dano mais provável, aquele temido pelo autor ou pelo réu120. 

Podemos citar como exemplos de antecipações de tutela irreversíveis  cabíveis: a 

autorização da transfusão de sangue para evitar a morte do demandante, a permissão para o 

filho viajar com um dos cônjuges contra a vontade do outro121, a determinação para a 

seguradora de saúde, ou o Estado, pagar um tratamento médico. 

Ocorre que a antecipação de tutela irreversível pode satisfazer a pretensão de direito 

material, tornando inútil o provimento final de mérito122. Esse problema não tem solução na 

legislação processual vigente, já que toda antecipação de tutela necessitaria de uma decisão de 

mérito posterior (art. 273, § 5°, CPC). Para contornar essa situação, só restaria ao juiz 

confirmar a antecipação de tutela em sentença de procedência, ainda que não tenha qualquer 

relevância prática. 

                                                           
116 ALVIM, Eduardo Arruda, Antecipação de tutela, cit., p. 150-151. 
117 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 
(tentativa de sistematização), cit., p. 378. 
118 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Temas de direito processual: oitava série, cit., p. 83. Nesse sentido é o 
entendimento da jurisprudência ao sopesar os valores objeto do litígio como, por exemplo, na negativa de 
antecipação de tutela irreversível que suspendia acordo de acionistas firmado com o Estado do Paraná no edital 
da licitação (STJ, 2ª Turma, MC n° 13304/PR, rel. Min. Eliana Calmon, j. 25/09/2007, DJ 03/10/2007, p. 186). 
119 Ao examinar o cabimento da antecipação de tutela irreversível, o STJ entendeu que o requerido sofreria maior 
dano com a tutela antecipada porque teria que fazer investimento que dificilmente seria indenizável. Ademais, 
era mais provável o direito alegado pelo demandado (STJ, 1ª Turma, AgRg na MC n° 9823/MA, rel. Min. Teori 
Albino Zavascki, j. 17/05/2005, DJ 30/05/2005, p. 210).  
120 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Considerações sobre a tutela jurisdicional diferenciada. In: CIANCI, 
Maria et al (coord.). Temas atuais das tutelas diferenciadas: estudos em homenagem ao Professor Donaldo 
Armelin. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 699. Nesse sentido também é o entendimento de Cassio Scarpinella Bueno 
(Curso sistematizado de direito processual civil: tutela antecipada, tutela cautelar, procedimentos cautelares 
específicos, cit., p. 25). 
121 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 
(tentativa de sistematização), cit., p. 274 e 376. 
122 Idem, p. 377. 
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Todavia, a situação se torna mais complexa se a demanda em que foi concedida a 

medida irreversível for julgada improcedente. Se o provimento antecipado irreversível puder 

ser reparado por indenização, o juiz pode exigir caução para tentar amenizar o risco, com 

fundamento no artigo 804 do CPC123 aplicado por extensão analógica. Caso o juiz não exija 

caução, é possível impor a reparação dos danos com fundamento na responsabilidade objetiva 

do autor124, prevista no artigo 811, I, do CPC125. 

Se a ação for julgada improcedente nos dois primeiros exemplos da transfusão de 

sangue e da viagem do incapaz com um dos seus genitores, a sentença não tem qualquer efeito 

prático e, em princípio, não é cabível reparação dos danos, pois não houve dano material126. 

Todavia, poder-se-ia interpretar a expressão “prejuízo” do artigo 811, I, do CPC, como dano 

material ou como dano moral sofrido pelo réu em razão da antecipação da tutela. Assim, 

nesses casos poderia ser pleiteada a reparação do dano moral.  

Diante da dificuldade acima exposta, é importante tratar a reversibilidade como 

requisito geral para a antecipação de tutela, que só pode ser superada em situações 

excepcionais, já que na prática a tutela se torna definitiva127. 

 

 

4.3 Antecipação de tutela de ofício 

 

 

Segundo o artigo 273, caput, do CPC, a concessão da tutela antecipada depende de 

pedido da parte, que pode ser autor, réu e até mesmo terceiro. Porém, há divergência 

doutrinária quanto à possibilidade de o juiz conceder a antecipação de ofício, ou seja, 

independentemente de pedido das partes.  

Cassio Scarpinella Bueno defende o cabimento da tutela antecipada de ofício em prol 

da efetividade da tutela jurisdicional, com fundamento na interpretação extensiva do artigo 

                                                           
123 DINAMARCO, Cândido Rangel, Nova era do processo civil, cit., p. 99. 
124 A jurisprudência admite a responsabilização objetiva do autor que obtém antecipação de tutela irreversível, 
devendo ressarcir os danos causados ao demandado, como, por exemplo, o ressarcimento dos gastos com o 
tratamento médico deferido em antecipação de tutela, mas denegado por sentença (STJ, 2ª Turma, Resp n° 
1078011/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/09/2010, DJe 24/09/2010).  
125 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 
(tentativa de sistematização), cit., p. 379 e 455.  
126 Idem, p. 381. 
127 Idem, p. 385. 
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797 do CPC128. Ou seja, o juiz poderia antecipar a tutela para garantir o resultado útil do 

processo. 

José Roberto dos Santos Bedaque também entende que é cabível a concessão ex 

officio da tutela antecipada, mas por outro fundamento. Ainda que o processo moderno seja 

regido pela inércia do poder jurisdicional, ele entende que é cabível a concessão da tutela 

antecipada de ofício em situações excepcionais de dano iminente, do qual há prova da 

verossimilhança do direito, para resguardar o resultado útil da decisão final de mérito e afastar 

situações de injustiça. Bedaque justifica que a antecipação de ofício não viola o princípio 

dispositivo, pois a decisão de antecipação está limitada ao pedido formulado na inicial, nem o 

princípio do contraditório, já que a medida pode ser modificada a qualquer tempo129.  

De outro lado, Cândido Rangel Dinamarco afirma que o juiz não tem poder de 

conceder tutela antecipada de ofício, pois ela se destina a favorecer uma das partes em 

detrimento da outra, enquanto a cautelar visa dar apoio ao processo, devendo prevalecer o 

princípio da demanda130. Além disso, a parte sucumbente beneficiária da antecipação de tutela 

poderia ser responsabilizada pela medida concedida sem seu pedido expresso131, ou seja, teria 

responsabilidade sobre risco que não assumiu no processo.  

Entendemos que a tutela antecipada pode ser concedida ex officio em situações 

excepcionais em que estejam presentes os demais requisitos legais, já que é dever do juiz 

afastar as situações de risco à efetividade da sentença. Ademais, tanto a antecipação de tutela 

como a medida cautelar têm a função de resguardar a satisfação do direito material objeto do 

litígio, por isso, não faz sentido permitir a concessão da tutela de urgência de ofício apenas 

para a cautelar.  

 

 

 

4.4 Responsabilidade pelos danos causados pela tutela antecipada 

 

 

                                                           
128 BUENO, Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil: tutela antecipada, tutela 
cautelar, procedimentos cautelares específicos, vol. 4, cit., p. 11-12. 
129 BEDAQUE, José Roberto dos, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa 
de sistematização), cit., p. 413-414. 
130 DINAMARCO, Cândido Rangel, Nova era do processo civil, cit., p. 87-88. 
131 ALVIM, Arruda. Tutela antecipatória: algumas noções – contrastes e coincidências em relação às medidas 
cautelares satisfativas (art. 273 do CPC, na redação da lei 8.952, de 13.12.1994). Revista de direito do 

consumidor, n° 21, jan./mar. 1997, São Paulo, p. 75-76. 
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A efetivação, ou execução, da tutela antecipada é regida pela disciplina da execução 

provisória (art. 273, § 3°, do CPC). Por isso, aplica-se a disciplina legal da responsabilidade 

do exequente da sentença recorrida para o beneficiário da tutela antecipada reformada por 

posterior decisão de mérito.  

A execução provisória tramita por conta e responsabilidade do exequente, que 

responde pelos danos sofridos pelo executado caso a sentença seja reformada (art. 475-O, 

caput, I, do CPC). Assim, a responsabilidade do exequente é objetiva, devendo responder 

desde que haja dano e nexo de causalidade. 

A mesma disciplina legal se aplica à tutela antecipada, devendo o beneficiário 

responder pelos danos causados à parte contrária caso a decisão provisória seja revogada. 

Assim como na cautelar, o beneficiário da medida de caráter provisório se responsabiliza pelo 

risco de a decisão ser posteriormente revogada132.  

Não é necessário que a sentença de improcedência determine expressamente a 

condenação do beneficiário da tutela antecipada pelos danos causados pela antecipação de 

tutela, pois a condenação decorre de previsão legal. A liquidação do prejuízo sofrido pode ser 

feita nos próprios autos por arbitramento (art. 475-O, caput, II, do CPC).   

Quanto à antecipação de tutela concedida de ofício, aplica-se a mesma solução das 

medidas cautelares. Isto é, o beneficiário da medida somente pode ser responsabilizado se agir 

com dolo ou culpa. O Estado, por sua vez, responde objetivamente pelos danos causados ao 

demandado (art. 37, § 6°, da CF/88), já que concedeu medida não requerida pelas partes para 

resguardar a efetividade da sua futura decisão de mérito. 

 

 

5. Medida cautelar e tutela antecipada urgente 

 

 

A doutrina majoritária reconhece que a medida cautelar e a tutela antecipada são 

espécies do mesmo gênero de tutela jurisdicional porque visam evitar o dano irreparável ou de 

difícil reparação ao direito material. O gênero, da qual são espécies a cautelar e a antecipação 

de tutela, recebe diferente denominação, tal como tutela de urgência133, tutela sumária134, 

                                                           
132 THEODORO JUNIOR, Humberto, Curso de direito processual civil, II, cit., p. 715-716. 
133 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 
(tentativa de sistematização), cit., p. 167. 
134 GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. Revista de 

Processo, vol. 30, n° 121, mar./2005, São Paulo, p. 11. 
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tutela provisória135 e tutela de segurança136. Adotaremos a denominação de tutela de urgência, 

pois prevalece em ambos os casos a necessidade de tutela para evitar iminente dano 

irreparável ou de difícil reparação.  

Ambas permitem a concessão de tutela jurisdicional fundada em juízo de cognição 

sumária para resguardar o risco de ineficácia da sentença de mérito137. Por isso, a doutrina 

reconhece que elas têm algumas características comuns, como a provisoriedade da decisão, 

que possibilita a revogação ou modificação a qualquer tempo138, e a responsabilidade objetiva 

do beneficiário da tutela ou medida revogada no julgamento de mérito. 

No entanto, a doutrina aponta algumas diferenças entre as duas medidas que 

impossibilitariam tratá-las como tutelas jurisdicionais da mesma natureza. Acredita-se ainda 

que a introdução da antecipação de tutela no processo ordinário por meio da Lei n°8.952/94 

teria “purificado” o processo cautelar ao separar as duas tutelas139. Por isso, analisaremos as 

principais diferenças apontadas pela doutrina.   

 

 

5.1 Diferenças apontadas pela doutrina 

 

 

5.1.1 Natureza da tutela concedida 

 

 

A medida cautelar permite a concessão de tutela não satisfativa, já que a sua 

finalidade é garantir a efetividade da futura decisão de mérito. Ela se caracteriza pelo seu 

caráter conservativo, podendo ser concedida para conservar: (i) bens móveis ou imóveis, 

como o arresto e o sequestro (arts. 813 a 825, do CPC); (ii) pessoas, como na busca e 

apreensão (arts. 839 a 843, do CPC); e (iii) provas, como na exibição, produção antecipada de 

prova (arts. 844 a 851, do CPC) e justificação (arts. 861 a 866, do CPC)140. 

                                                           
135 ZAVASCKI, Teori Albino, Antecipação da tutela, cit., p. 26-32. 
136 FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela de evidência. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 309.  
137 ALVIM, Eduardo Arruda, Antecipação de tutela,. cit., p.159-161. 
138 Idem, p. 172. 
139 CARPENA, Márcio Louzada, op. cit., p. 85. 
140 BUENO, Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil: tutela antecipada, tutela 
cautelar, procedimentos cautelares específicos, cit., p. 167-168. 
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A antecipação de tutela, por sua vez, teria caráter satisfativo ao permitir a satisfação 

dos efeitos da futura decisão de mérito. Não há antecipação da constituição, declaração ou 

condenação da sentença, mas sim a satisfação antecipada dos seus efeitos141. 

Todavia, algumas medidas cautelares podem ter natureza satisfativa, ou seja, 

permitem a concessão antecipada dos efeitos da sentença de procedência. Citamos a título 

exemplificativo os alimentos provisionais (art. 852, do CPC), que permitem a satisfação 

antecipada do direito aos alimentos142. Também é amplamente admitida a medida cautelar 

inominada para a sustação de protesto de título executivo extrajudicial.   

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a diferença entre as duas medidas seria quanto 

ao bem jurídico tutelado. A medida cautelar visa evitar dano ao processo para resguardar o 

regular exercício da jurisdição e produção de resultado útil e justo ao jurisdicionado. A 

antecipação protege as pessoas ao oferecer o bem da vida antes da decisão de mérito 

definitiva143.  

Porém, o critério de distinção quanto ao bem tutelado pode ser questionado, pois 

ambas as medidas visam viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional, que em última 

instância favorecerá uma das partes. Por exemplo, o sequestro de determinado bem não 

resguarda apenas a futura execução, mas também a satisfação do credor.  

Por isso, a medida cautelar e a antecipação de tutela não podem ser diferenciadas 

com base na natureza da medida concedida para resguardar o direito material ameaçado.  

 

 

5.1.2 Fumus boni iuris e verossimilhança 

 

 

Outro elemento frequentemente apontado para distinguir a medida cautelar e a 

antecipação de tutela é o juízo quanto à probabilidade do direito alegado pela parte.  

A medida cautelar exige que esteja presente o fumus boni iuris, ou seja, é necessário 

que o direito alegado seja provável. Na antecipação, o juízo de probabilidade seria mais 

aprofundado, pois exige a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca do direito 

                                                           
141 ZAVASCKI, Teori Albino, Antecipação da tutela, cit., p. 87. 
142 MOREIRA, José Carlos Barbosa, A antecipação da tutela jurisdicional na reforma do Código de Processo 
Civil, cit., p. 200. 
143 DINAMARCO, Cândido Rangel, Nova era do processo civil, cit., p. 67. 
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alegado. Ainda que o requisito da prova inequívoca seja relativizado pela doutrina, é 

necessário que a probabilidade seja maior do que o fumus boni iuris
144

.  

A intenção do legislador ao prever requisito mais rigoroso para a antecipação de 

tutela seria a consequência mais gravosa dessa medida, pois permite a satisfação imediata do 

bem da vida145. Todavia, a medida cautelar pode ser mais gravosa que a antecipação de tutela, 

como, por exemplo, a busca e apreensão de determinado bem é mais gravosa do que a 

antecipação para a abstenção de determinado comportamento.  

Ademais, ainda que haja redação diferente quanto à probabilidade da existência do 

direito, na prática não é viável distinguir probabilidade de 70% (setenta por cento) da 

existência do direito ou de 90% (noventa por cento). Como bem leciona Cândido Rangel 

Dinamarco, “essa bizantina questão não conduz a qualquer resultado útil, quer em relação à 

tutela cautelar, quer à antecipação de tutela”146. 

 

 

5.1.3 Concessão de ofício 

 

 

A medida cautelar pode ser concedida de ofício pelo magistrado (art. 797, do CPC) 

em caráter incidental para resguardar o resultado útil do processo. A concessão de ofício deve 

ocorrer apenas em caráter excepcional, já que o demandado pode sofrer prejuízo e o 

beneficiário da medida não tem responsabilidade objetiva pelo dano que lhe causar.  

A antecipação de tutela, por sua vez, depende de pedido das partes (art. 273, caput, 

do CPC). A antecipação não poderia ser concedida de ofício porque favoreceria uma das 

partes com a concessão do bem da vida147.  

Todavia, como vimos anteriormente, admite-se a concessão da tutela antecipada de 

ofício em caráter excepcional quando estiverem presentes os requisitos legais, tendo em vista 

que é dever do juiz garantir a efetividade da sentença. Ademais, tanto a medida cautelar 

quanto a antecipação de tutela garantem o direito do jurisdicionado, já que resguardam a 

efetividade da decisão de mérito. 

Diante disso, a possibilidade de concessão de ofício não é critério para distinguir as 

duas tutelas de urgência. 

                                                           
144 WATANABE, Kazuo, op. cit., p. 88. 
145 TARDIN, Luiz Gustavo, op. cit., p. 133. 
146 DINAMARCO, Cândido Rangel, Nova era do processo civil, cit., p. 72. 
147 Idem, p. 87-88. 



46 

 

5.1.4 Cabimento da medida em caráter antecedente 

 

 

A medida cautelar pode ser concedida em caráter incidental e antecedente, enquanto 

a antecipação de tutela é cabível em caráter incidental no procedimento ordinário. As partes 

podem requerer a antecipação na petição inicial e o juiz concedê-la antes mesmo da citação do 

réu, ou em qualquer outro momento do processo, até mesmo em grau recursal. Alguns autores 

entendem que a antecipação não pode ser requerida em caráter antecedente, como a medida 

cautelar148, sendo esta uma diferença entre as duas tutelas de urgência.  

Embora não haja previsão legal expressa, a tutela antecipada também pode ser 

concedida antes da propositura da demanda principal em cumprimento ao direito 

constitucional de acesso à justiça, aplicando-se a disciplina das medidas cautelares, já que 

ambas as medidas têm a finalidade comum de impedir que o decurso do tempo impeça a 

satisfação do direito149.   

Assim, por exemplo, é amplamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência a 

sustação de protesto em sede de medida cautelar inominada150. Nesse caso, a tutela antecipada 

tem vigência até que seja proposto o processo de conhecimento no prazo de trinta dias 

contados da sua efetivação, por aplicação analógica do artigo 800, I, do CPC151. A tutela 

antecipada incidental tem vigência até que seja proferida a decisão de mérito, que pode 

confirmá-la para manter os seus efeitos até o julgamento do recurso de apelação (artigo 520, 

VII, do CPC).  

Por isso, ambas as tutelas de urgência podem ser concedidas em caráter antecedente 

ao processo principal e incidental, sendo esta uma semelhança entre as medidas cautelar e a 

tutela antecipada. 

 

 

5.2 Fungibilidade 

 

 

Ainda que a legislação brasileira tenha se empenhado para distinguir rigidamente a 

                                                           

148 Em sentido contrário: MARINONI, Luiz Guilherme, Antecipação da tutela,  cit., p. 144-145. 
149 CARPENA, Márcio Louzada, op. cit., p. 105-106. 
150 DINAMARCO, Cândido Rangel, Nova erado processo civil, cit., p. 82-85. No mesmo sentido CARNEIRO, 
Athos Gusmão, op. cit., p. 102-104. 
151 Idem, p. 82-85. 
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medida cautelar e a antecipação de tutela com a edição da Lei n° 8.952/94, vimos que as 

medidas têm muitos elementos em comum e as diferenças quanto aos requisitos e ao 

procedimento podem ser relativizadas.  

A semelhança entre as duas tutelas de urgência e a tentativa de criar uma distinção 

rígida entre elas criaram grave problema prático, pois muitas vezes a tutela de urgência era 

denegada porque o juiz entendia que o procedimento não estava adequado. Por exemplo, o 

autor requeria determinada antecipação de tutela e o juiz a indeferia por entender que era 

cabível medida cautelar inominada152. O formalismo excessivo na interpretação das tutelas de 

urgência levou à denegação do acesso à justiça. 

Por isso, foi acrescentado pela Lei n° 10.444 de 2002  o § 7° no artigo 273 para 

solucionar a celeuma. O novo dispositivo legal prevê a fungibilidade entre a antecipação de 

tutela e a medida cautelar; assim, o juiz pode conceder medida cautelar incidental se esta for 

cabível e estiverem presentes os seus requisitos, mesmo que o autor tenha requerido a 

antecipação de tutela. Ou seja, o magistrado não poderia se negar a conceder a tutela de 

urgência se a parte tivesse dado a qualificação equivocada.  

Mas a reforma ainda não foi suficiente para os mais formalistas, pois alguns ainda 

entendem que a fungibilidade permite apenas a concessão da medida cautelar quando for 

requerida tutela antecipada e não o contrário. Isto é, a lei permitiria apenas fungibilidade de 

“mão única”153.  

No entanto, prevalece o entendimento de que a fungibilidade é recíproca entre as 

duas tutelas de urgência, já que não se pode estabelecer diferença rígida e útil entre as duas 

medidas154. A interpretação mais ampla garante o acesso à justiça pleno ao permitir que a 

medida de urgência seja deferida, sem enfrentar obstáculos formais estéreis155.   

 

 

 

                                                           
152 Citamos como exemplo as seguintes decisões: “1. INADMISSIVEL A ANTECIPAÇÃO SATISFATIVA DA 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM MEDIDA CAUTELAR” (STJ, 2ª Turma, AgRg no Ag 39641/MG, relator 
Min. Peçanha Martins, v.u. 15/12/1993, DJ 11/04/1994, P. 7630, transcrição parcial da ementa); “II - A 
CAUTELAR NÃO DEVE SERVIR DE PANACEIA PARA SUBSTITUIR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
JURISDICIONAL, SOBRETUDO QUANDO SE SABE QUE ATÉ MESMO ESSE INSTITUTO, HOJE 
RECLAMADO PELA PROCESSUALISTICA DE PONTA, EXIGE PRESSUPOSTOS RÍGIDOS E DE 
JUSTIFICÁVEL PRUDÊNCIA” (STJ, 4ª Turma, Resp n° 36118/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 
01/03/1994, DJ 28/03/1994, p. 6327, transcrição parcial da ementa). 
153 ALVIM, Arruda. Notas sobre a disciplina da antecipação da tutela na Lei 10.444 de maio de 2002. 
Informativo Incijur, ano V, n° 55, fev./2004, Joinville, p. 3. 
154 DINAMARCO, Cândido Rangel, Nova era do processo civil, cit., p. 69-70. 
155 ALVIM, Eduardo Arruda, Antecipação de tutela, cit., p. 178. 
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5.3 A tese de José Roberto dos Santos Bedaque 

 

 

José Roberto dos Santos Bedaque criou tese pioneira no direito brasileiro ao concluir 

que a antecipação de tutela e a medida cautelar têm a mesma natureza jurídica, discrepando da 

doutrina, que se apegava a algumas diferenças formais e sistematizando a semelhança entre as 

duas medidas.  

O doutrinador equiparou a antecipação de tutela e a medida cautelar tendo em vista 

que ambas têm a mesma finalidade: resguardar o resultado útil do processo, seja por meio da 

conservação de determinado bem ou situação, seja por antecipação dos efeitos da decisão de 

mérito. Ambas exercem a mesma função constitucional de equilibrar a segurança jurídica e a 

efetividade da tutela jurisdicional156.  

A tutela antecipada e a medida cautelar têm características essenciais comuns, quais 

sejam: provisoriedade, instrumentalidade e cognição sumária157. Ambas são provisórias 

porque podem ter vigência até que seja proferida a decisão de mérito. Elas também se 

caracterizam pela instrumentalidade, pois visam garantir a efetividade da decisão de mérito e 

não solucionam a lide. As duas tutelas são concedidas com base em juízo de cognição sumária 

quanto à probabilidade de existência do direito alegado.  

O autor entende que a antecipação de tutela é uma medida cautelar porque é medida 

provisória e instrumental158, bem como refuta as diferenças apontadas pela doutrina.  

A natureza dos efeitos antecipados não é suficiente para distinguir a antecipação da 

cautelar, mas sim a sua provisoriedade. Os efeitos das duas medidas podem ser iguais; por 

exemplo, a antecipação de tutela para entrega de bem e o sequestro do mesmo bem para 

assegurar a futura execução têm o mesmo efeito: assegurar a posse provisória do bem ao 

beneficiário da medida159. Ademais, a antecipação de tutela não tem caráter satisfativo e sim 

instrumental, pois antecipa apenas a satisfação de alguns efeitos da sentença em caráter 

provisório, não solucionando a lide entre as partes160.  

Também deve ser afastada a diferença quanto ao procedimento, pois ambas as 

medidas podem ser concedidas em caráter incidental e em ação cautelar antecedente ao 

processo principal. A medida cautelar pode ser concedida em caráter incidental em processo 

                                                           
156 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 

(tentativa de sistematização), cit., p. 313. 
157 Idem, p. 127-129 e 309. 
158 Idem, p. 310-312. 
159 Idem, p. 313 e 322. 
160 Idem, p. 313-314. 
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de conhecimento, não estando limitada apenas à ação cautelar autônoma. A antecipação de 

tutela, por sua vez, pode ser requerida em processo antecedente ao processo principal161.  

A tese está em consonância com a interpretação predominante da fungibilidade entre 

antecipação de tutela e medida cautelar. Ademais, a interpretação sistemática também 

prevalece para que a disciplina legal de uma seja aplicada à outra, como, por exemplo, a 

adoção do procedimento das medidas cautelares antecedentes para a antecipação de tutela 

requerida antes da propositura do processo principal e responsabilidade objetiva do 

beneficiário da medida de urgência. A disciplina legal unificada das tutelas de urgência 

também segue na esteira do direito comparado. 

Atento ao equívoco da distinção de medidas da mesma natureza, o Projeto do Novo 

Código Processo Civil deu importante passo para sanar os infindáveis debates doutrinários e 

prever disciplina legal unificada para as medidas cautelares e a antecipação de tutela, como 

veremos adiante. 

 

 

6. As tutelas de urgência no Projeto do novo Código de Processo Civil162 

 

 

O Projeto do novo Código de Processo Civil (PL n° 8.046/2010 da Câmara dos 

Deputados) disciplina no mesmo título as tutelas de urgência e de evidência.  

A tutela de urgência abrange as medidas satisfativas que antecipam a satisfação do 

direito pleiteado e as medidas cautelares, que se destinam a afastar riscos e assegurar o 

resultado útil do processo (art. 269, caput, do PL n° 8.046/2010).  A definição das medidas 

poderia ser mais clara, já que ambas visam assegurar o resultado útil do processo, seja por 

meio da antecipação da satisfação dos seus efeitos ou pela concessão de medidas de caráter 

conservativo. A confusão conceitual não tem o condão de criar novo debate sobre a discussão 

da diferença entre a natureza das medidas, pois elas têm a mesma disciplina legal163. 

                                                           
161 Idem, p. 314-316. 
162 Examinamos apenas o PL n° 8.046/2010, que tramita na Câmara dos Deputados, pois a redação das tutelas de 
urgência e de evidência é muito parecida com o anterior PL n° 166/2010 do Senado Federal. As pequenas 
diferenças de redação estão destacadas em nota de rodapé.  
163 Ainda que a disciplina seja unificada, alguns ainda insistem na diferença entre as duas tutelas de urgência, 
como Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero nos comentários sobre o Projeto do CPC: “O risco de dano 
irreparável ou de difícil reparação constitui tecnicamente requisito para concessão da tutela cautelar. Acautela-se 

de um dano irreparável ou de difícil reparação que pode atingir o direito à tutela reparatória. Esta proteção tem 
de durar enquanto durar o perigo de infrutuosidade da tutela jurisdicional do direito. É temporária. De outro 
lado, a tutela antecipatória é devida quando não se pode esperar, ou melhor, quando existe um perigo de demora 
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A tutela de evidência, por sua vez, abrange a antecipação de tutela de pedido 

incontroverso e a antecipação de tutela punitiva (art. 278, incisos I e II, do PL n° 8.046/2010) 

previstas atualmente no inciso II e § 6° do artigo 273, do CPC164. O Projeto acrescentou duas 

novas hipóteses de antecipação, quais sejam: a antecipação quando houver prova documental 

irrefutável e não oposta por outra prova inequívoca165; a antecipação em caso de matéria de 

direito quando houver jurisprudência firmada em julgamento de recursos repetitivos, incidente 

de resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante (art. 278, incisos III e IV, do PL 

n° 8.046/2010).   

Segundo o Projeto, ambas as tutelas podem ser concedidas pelo juiz para afastar o 

fundado risco de que uma parte cause lesão grave ou de difícil reparação ao direito da parte 

contrária antes do julgamento do processo (art. 270, caput, do PL n° 8.046/2010). No entanto, 

devemos interpretar que o referido dispositivo se aplica apenas às tutelas de urgência, já que a 

tutela de evidência independe de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 278, caput, do 

PL n° 8.046/2010). 

A medida pode ser concedida de ofício ou a pedido de qualquer das partes, já que o 

dispositivo não vincula a concessão da medida ao pedido do autor.  O referido dispositivo 

reproduz o poder geral de cautela previsto na legislação vigente (art. 798, do CPC) para 

resguardar a efetividade da tutela jurisdicional.  

O Projeto de lei também prevê que as tutelas de urgência e de evidência devem ser 

concedidas por decisão fundamentada (art. 271, caput, do PL n° 8.046/2010). A previsão pode 

parecer redundante devido à exigência constitucional de fundamentação de todas as decisões 

judiciais (art. 93, IX, da CF/88), mas a prática mostra que é necessária porque é frequente que 

as decisões judiciais afirmem genericamente a existência ou inexistência dos requisitos legais 

                                                                                                                                                                                     

da prestação jurisdicional (periculum in mora). Com ela, combate-se o perigo da tardança do provimento. 

Quando não se pode esperar, o único remédio é antecipar-se. De nada adianta cautela. A tutela é antecipada e 
será substituída por outra final. Constitui proteção provisória, destinada a ser substituída por outra definitiva” 
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Projeto do novo CPC: crítica e propostas. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 107).  
164 A disciplina legal distinta da tutela de evidência representa melhor sistematização da matéria em relação à 
legislação vigente, que não tem procedimento destinado apenas às tutelas de evidência (FUX, Luiz. A tutela dos 
direitos evidentes. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ano 2, n° 16, abr./2000, Brasília, p. 23-43). 
165 “Para que a hipótese do inciso III do art. 285 tenha sentido dentro do sistema, ela só pode ser compreendida 
como hipótese de cognição sumária em que há prova inequívoca do direito do autor, mas ainda não suficiente 
para um julgamento de procedência sem indevida compreensão do direito de defesa do réu. Nessa perspectiva, 
aliás, o adjetivo irrefutável parece demasiado. Se entendermos o caso do art. 285, III, como hipótese de tutela de 
cognição exauriente, então não há como distingui-la daquela prevista no art. 353, I – nada representaria senão 
caso em que não é necessária a instrução da causa por prova diversa da documental” (MARINONI, Luiz 
Guilherme; MITIDIERO, Daniel, Projeto do novo CPC: crítica e propostas, cit., p. 109).  
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sem qualquer explicação do motivo pelo qual a medida foi concedida ou denegada166.  

O projeto introduziu relevante inovação ao prever que os processos em que são 

concedidas tutela de urgência ou de evidência devem ter prioridade de tramitação, observadas 

as demais preferências legais (art. 275, do PL n° 8.046/2010).   

Trataremos adiante da disciplina legal apenas das tutelas de urgência, já que a tutela 

de evidência independe do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.  

 

 

6.1 Requisitos 

 

 

Os requisitos para concessão da tutela de urgência são a plausibilidade do direito 

pretendido e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 276, caput, do PL n° 

8.046/2010). A tutela pode ser concedida a pedido do autor, do réu, ou de terceiro, pois o 

dispositivo não restringe apenas ao autor a legitimidade para requerê-la.  

O projeto sana ampla divergência quanto à possibilidade de concessão de tutela 

satisfativa de ofício ao permitir expressamente o seu cabimento em casos excepcionais ou 

expressamente previstos em lei (art. 277, do PL n° 8.046/2010). O legislador acertou ao não 

prever as hipóteses específicas de excepcionalidade, pois concede flexibilidade ao Judiciário 

para analisar a necessidade da concessão de tutela urgente de ofício no caso concreto. 

Ressaltamos que só pode ser deferida tutela de ofício em caráter incidental, pois não pode o 

juiz conceder medida sem que haja lide entre as partes.  

Outro importante problema solucionado foi quanto à possibilidade de concessão de 

tutela de urgência irreversível, já que o projeto não traz qualquer vedação. De outro lado, o 

juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os possíveis danos do 

requerido na tutela de urgência concedida liminarmente (art. 276, parágrafo único, do PL n° 

8.046/2010), assim como o permite a atual disciplina das medidas cautelares (art. 804, do 

CPC). No entanto, o projeto ressalva que a exigência de garantia pode ser afastada para a 

parte economicamente hipossuficiente. 

  

 

                                                           
166 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Estabilização das tutelas de urgência. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 
MORAES, Maurício Zanoide de. Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: 
DPJ, 2005, p. 665-666. 
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6.2 Revogabilidade  

 

 

A tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo por decisão fundamentada, 

salvo se o pedido se mostrar incontroverso (art. 283, caput, do CPC). Todavia, o pedido 

incontroverso pode ser afastado quando se tratar de direito indisponível ou de matéria de 

ordem pública. Assim, o juiz pode revogar a tutela de urgência se verificar posteriormente a 

prescrição ou decadência do direito, ou se se tratar de direito de incapaz, por exemplo. A 

revogação ou modificação pode ser de ofício ou a requerimento das partes, assim como a 

concessão da tutela de urgência.  

A tutela de urgência ainda pode ser substituída de ofício, ou por pedido da parte, pela 

prestação de caução ou outra garantia, desde que seja suficiente para evitar a lesão ou repará-

la integralmente (art. 270, par. único, do PL n° 8.046/2010). 

A decisão que concede a tutela de urgência não faz coisa julgada, pois pode ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo, bem como não obsta a propositura do processo 

principal. Tem o condão de fazer coisa julgada apenas a decisão que decreta a prescrição ou 

decadência, bem como aquela que concede tutela urgente de pedido relativo a direito 

disponível que se tornou incontroverso.  

 

 

6.3 Estabilização dos efeitos 

 

 

Ao contrário da medida cautelar e da antecipação de tutela na legislação vigente, a 

tutela de urgência não tem caráter provisório em alguns casos, podendo produzir efeitos por 

tempo indeterminado. 

A tutela de urgência pode ser requerida em processo sumário antecedente ao 

principal. Se a medida for concedida em caráter liminar e não for impugnada por contestação 

ou por recurso, seus efeitos são mantidos mesmo depois da extinção do processo (art. 281, § 

2°, do PL n° 8.046/2010). Não é necessário que a parte beneficiada pela tutela de urgência 

ajuíze o processo principal para continuar gozando dos seus efeitos.  

É importante ressaltar que os efeitos da tutela de urgência não impugnada se 

estabilizam, mas a decisão não faz coisa julgada, pois qualquer uma das partes pode ajuizar o 
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processo principal (art. 284, § 3°, do PL n° 8.046/2010)167.  

Embora o Projeto não preveja prazo para o ajuizamento do processo principal para 

tutela de urgência não impugnada, não se pode entender que este possa ser proposto a 

qualquer tempo. O beneficiário da medida pode propor a medida até o decurso do prazo 

prescricional do direito pleiteado, que deve ser contado a partir do ajuizamento do processo 

sumário, que interrompe a prescrição ao afastar a inércia da parte. A parte contrária, por sua 

vez, tem o mesmo prazo prescricional ou decadencial para se contrapor ao direito pleiteado 

pelo autor (art. 190, do Código Civil), contado a partir da data em que a medida de urgência 

foi efetivada168. 

 

 

6.4 Modalidades: antecedente e incidental 

 

 

A tutela de urgência pode ser requerida em processo sumário antecedente169 ao 

processo principal ou em caráter incidental no curso do processo principal. Veremos 

separadamente os procedimentos.  

 

 

6.4.1 Antecedente 

  

 

O juízo competente para apreciar a tutela de urgência requerida em caráter 

antecedente é o mesmo competente para apreciar o processo principal (art. 272, caput, do PL 

n° 8.046/2010).  

O requerido deve ser citado para apresentar contestação no prazo de cinco dias, 

contados a partir da juntada do mandado de citação ou intimação da efetivação da medida (art. 

                                                           
167 A estabilização aproxima a tutela de urgência da référé-provision do direito francês, em que as decisões de 
urgência fundadas em juízo de cognição sumária podem se estabilizar se não forem impugnadas, mas não 
atendeu proposta anterior de alteração da disciplina do artigo 273 do CPC, que previa que a decisão não 
impugnada fazia coisa julgada (Idem, p. 672-679). 
168 BARBOSA, Andrea Carla. Direito em expectativa: as tutelas de urgência e evidência no Projeto de novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo, vol. 36, n° 194, abr./2011, São Paulo, p. 267. 
169 Verificamos lapso do legislador na seção I das medidas de urgência antecedente porque prevê no título “Das 
medidas de urgência requeridas em caráter antecedente”, mas no dispositivo legal menciona “medida cautelar 
requerida em caráter antecedente” (art. 279, caput, do PL n° 8.046/2010). No entanto, parece que é mero erro de 
redação, pois no PL n° 166/2010 do Senado consta “medida de urgência requerida em caráter antecedente” (art. 
279, caput). 
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280, § 2°, do PL n° 8.046/2010). No mandado de citação deve constar o prazo para 

contestação, bem como a possibilidade de estabilização dos efeitos da tutela de urgência caso 

não haja contestação (art. 280, § 1°, do PL n° 8.046/2010). 

Se o requerido não apresenta contestação, o juiz presume os fatos verdadeiros e deve 

decidir sobre a tutela de urgência no prazo de cinco dias (art. 281, caput, do PL n° 

8.046/2010), assim como na atual legislação de medida cautelar antecedente (art. 803, caput, 

do CPC). Caso seja apresentada contestação, o juiz designa audiência de instrução e 

julgamento se for necessário produzir prova (art. 281, § 1°, do PL n° 8.046/2010). 

Se for concedida medida liminar e não houver impugnação após a sua efetivação, o 

juiz extingue o processo, e a eficácia da decisão é mantida (art. 281, § 2°, do PL n° 

8.046/2010) independentemente da apresentação do pedido principal.  O processo principal 

pode ser proposto pelas partes (art. 282, § 4°, do PL n° 8.046/2010) no prazo prescricional ou 

decadencial da legislação civil, conforme explicado no item anterior sobre a estabilização dos 

efeitos da tutela de urgência. 

Se a medida for impugnada, o pedido principal deverá ser requerido no prazo de 

trinta dias ou outro que o juiz fixar (art. 282, caput, do PL n° 8.046/2010), sob pena de perder 

a eficácia (art. 284, inciso I, do PL n° 8.046/2010). Todavia, há obscuridade se a impugnação 

a ser apresentada pelo requerido é contestação ou agravo de instrumento contra a decisão 

liminar. Por isso, pode-se interpretar que o requerido pode apresentar contestação, mas nada 

impede que também interponha agravo de instrumento170. Outra questão que também não está 

clara é se deve prevalecer a decisão do agravo de instrumento ou a sentença no processo 

sumário se o requerido interpuser o recurso contra a medida liminar171.  

Ao contrário da legislação vigente, não é necessário ajuizar outro processo para 

apresentar o pedido principal, já que o projeto determina que o pedido é apresentado nos autos 

do processo sumário antecedente. Além desta simplificação, não se exige o recolhimento de 

novas custas nem mesmo que haja nova citação do requerido, bastando a intimação por meio 

de seu advogado constituído nos autos (art. 282, §§ 1° e 2°, do PL n° 8.046/2010).  

A efetivação da tutela de urgência deve observar o “parâmetro operativo” do 

cumprimento da sentença definitivo ou provisório (art. 273, do PL n° 8.046/2010), ou seja, 

não há mais limitação à aplicação do procedimento do cumprimento de sentença provisória 

como na legislação vigente da antecipação de tutela (art. 273, § 3°, do CPC). 

                                                           
170 BARBOSA, Andrea Carla, op. cit., p. 267. 
171 Idem, p. 269. 



55 

 

Por fim, cumpre esclarecer que não é cabível a concessão de tutela de urgência de 

ofício porque no Projeto do novo CPC também prevalece o princípio da demanda. Por isso, o 

Judiciário não pode deferir qualquer medida se não houver lide instaurada entre as partes (art. 

2°, do PL n° 8.046/2010). 

 

 

6.4.2 Incidental 

 

 

A tutela de urgência pode ser requerida no curso do processo principal, nos mesmos 

autos e independentemente do recolhimento de novas custas. Aplicam-se ao seu procedimento 

os mesmos dispositivos da tutela de urgência requerida em caráter antecedente no que for 

cabível (art. 286, do PL n° 8.046/2010). 

Assim, a medida de urgência pode ser requerida incidentalmente em qualquer fase do 

processo, devendo o juiz intimar a parte contrária, por meio de seu advogado constituído nos 

autos, para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 280, caput, do PL n° 8.046/2010). O 

requerido pode se insurgir contra o pedido e requerer a produção de provas, podendo ser 

designada audiência de instrução para sua produção (art. 281, § 1°, do PL n° 8.046/2010). O 

juiz, então, decide pela concessão ou não da tutela de urgência, cabendo agravo de 

instrumento contra a sua decisão (art. 271, par. único, do PL n° 8.046/2010). 

Se não houver tempo para a manifestação da parte contrária, o juiz pode conceder a 

tutela de urgência e depois intimá-la da concessão da medida. Nesse caso se repete a dúvida 

quanto à possível impugnação da parte contrária, se é cabível a impugnação por simples 

petição, com eventual pedido de produção de prova, ou a interposição do agravo de 

instrumento. Assim como na tutela de urgência antecedente, entendemos que podem ser 

apresentadas as duas impugnações. Se for interposto agravo de instrumento, a decisão do 

Tribunal tem vigência até que seja proferida a sentença, ou até que a medida seja revogada ou 

modificada em razão da alteração das circunstâncias. A medida impugnada por agravo de 

instrumento não pode ser revogada ou alterada depois da decisão do Tribunal sem alteração 

das circunstâncias e antes da sentença, pois violaria a competência do Tribunal. 

Caso a parte contrária não apresente impugnação contra a concessão da tutela de 

urgência, ela continua produzindo efeitos até que seja proferida a sentença ou pode ser 

revogada ou modificada, de ofício ou por requerimento das partes, a qualquer momento se o 

pedido não for incontroverso (art. 283, caput, do PL n° 8.046/2010).  
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A tutela de urgência pode ser concedida na sentença para resguardar determinado 

bem ou direito, já que não é mais necessária a antecipação dos efeitos da sentença em razão 

da imediata produção de efeitos, que pode ser suspensa por decisão do Tribunal ao conhecer 

do recurso de apelação (art. 968, do PL n° 8.046/2010). A tutela de urgência de antecipação 

dos efeitos da sentença pode ser útil nos processos contra a Fazenda Pública em que foi 

mantido o reexame necessário com efeito suspensivo (art. 483, caput, do PL n° 

8.046/2010)172. 

A tutela de urgência pode se mostrar necessária entre a interposição do recurso de 

apelação e a remessa dos autos ao Tribunal, já que o processamento do recurso é feito pela 

primeira instância e depois os autos são remetidos à segunda instância para que se faça o juízo 

de admissibilidade do recurso (art. 966, do PL n° 8.046/2010). Se não for possível aguardar a 

remessa dos autos, o pedido de tutela urgente pode ser feito por simples petição ao 

Tribunal173, devendo-se indicar o recurso pendente de julgamento.  

O magistrado pode conceder a tutela de urgência de ofício, devendo intimar 

previamente as partes sobre a medida a ser concedida (art. 9°, do PL n° 8.046/2010). Se não 

for possível aguardar a manifestação das partes, o juiz pode conceder a tutela de urgência, 

intimando-as para apresentar impugnação nos próprios autos com pedido de produção de 

prova, podendo ser designada audiência de instrução se for necessária. Também será cabível 

agravo de instrumento contra a decisão (art. 271, par. único, do PL n° 8.046/2010). 

Assim como a tutela de urgência antecedente, a efetivação da tutela incidental deve 

observar o procedimento do cumprimento de sentença definitivo ou provisório.  

 

 

6.5 Tutelas de urgência típicas 

 

 

Embora o PL n° 8.046/2010 não preveja um capítulo ou seção para as tutelas de 

urgência típicas como na legislação vigente sobre medidas cautelares, existem algumas 

medidas típicas esparsas no projeto que veremos adiante.  

Trataremos apenas das tutelas de urgência propriamente ditas e não das medidas 

inseridas no livro das medidas cautelares da legislação vigente, que foram reproduzidas no 

Projeto como procedimentos especiais, pois não têm a finalidade de evitar dano irreparável ou 

                                                           
172 Idem, p. 259. 
173 Idem, p. 261. 
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de difícil reparação ao direito provável do requerente. Cumpre salientar que o Projeto corrigiu 

equívoco do CPC ao não prever como tutelas de urgência algumas medidas que atualmente 

são disciplinadas como medidas cautelares típicas174. 

 

 

6.5.1 Suspensão do processo 

 

 

As hipóteses de suspensão do processo no Projeto (art. 288, do PL n° 8.046/2010) 

são bastante similares à legislação vigente (art. 265, do CPC), mudando apenas com: (i) 

introdução da suspensão em caso de incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 288, 

inciso IV, do PL n° 8.046/2010); (ii) supressão do caso de prejudicialidade decorrente da 

apreciação de questão de estado requerida em declaração incidente (art. 265, inciso IV, “c”, 

do CPC), pois não é mais cabível ação declaratória incidental; (iii) suspensão do processo, no 

caso de morte ou perda da capacidade processual das partes,  independentemente da fase do 

processo (art. 289, § 1°, do PL n° 8.046/2010); (iv) redução do prazo de 20 (vinte) para 15 

(quinze) dias para constituir novo mandatário se houver falecimento do procurador de 

qualquer das partes  (art. 289, § 2°, do PL n° 8.046/2010). 

A inovação mais relevante se deu com a introdução do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, que poderá ser instaurado quando houver controvérsia com potencial 

para causar a multiplicação de processos fundados na mesma questão de direito e houver o 

risco de grave insegurança jurídica decorrente da coexistência de decisões conflitantes175. O 

incidente deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal pelo juiz ou relator, ou pelas partes, 

Ministério Público ou Defensoria Pública (art. 930, caput e § 1°, do PL n° 8.046/2010).  

Se o incidente for admitido pelo plenário ou pelo órgão especial do Tribunal, o 

presidente do Tribunal determinará na mesma sessão a suspensão dos processos pendentes em 

                                                           
174 As medidas são: (i) exibição de documento ou coisa (arts. 844 e 845, do CPC), que no projeto é apenas uma 
das provas típicas (arts. 382 a 390, do PL n° 8.046/2010); (ii) justificação (arts. 861 a 866, do CPC), que é no 
Projeto um dos procedimentos não contenciosos (art. 729, do PL n° 8.046/2010); (iii) protesto, notificação e 
interpelação (arts. 867 a 873, do CPC), que foram restringidos no Projeto à notificação e interpelação como 
procedimentos não contenciosos (arts. 692 a 695, do PL n° 8.046/2010). 
175 A disciplina do Projeto inova ao permitir a uniformização da jurisprudência não apenas nos Tribunais 
superiores por meio da apreciação de recurso extraordinário e especial, mas também nos Tribunais estadual, 
federal, militar e eleitoral. Ademais, na suspensão dos processos para apreciação do recurso especial pelo 
Superior Tribunal de Justiça não há previsão da possibilidade de concessão de tutela de urgência durante a 
suspensão (art. 543-C, do CPC), embora seja admissível em razão do dever de prestação de tutela jurisdicional 
efetiva, que impõe ao juiz o dever de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação no curso do processo.  
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primeiro e segundo grau, o que não obsta a concessão de medidas de urgência pelo juízo de 

origem (art. 934, do PL n° 8.046/2013).  

Em todos os demais casos de suspensão do processo poderá ser concedida tutela de 

urgência para evitar que ocorra dano irreparável ou de difícil reparação durante o período de 

suspensão (art. 289, caput, do PL n° 8.046/2010), assim como na legislação vigente (art. 266, 

do CPC). O Projeto introduziu relevante ressalva ao prever que o pedido de tutela de urgência 

deve ser apreciado pelo juiz substituto legal no caso de impedimento ou suspeição (art. 289, 

par. único, do PL n° 8.046/2010). 

 

 

6.5.2 Produção antecipada de prova 

 

 

A nova legislação prevê a produção antecipada de prova em caso de urgência, ou 

seja, quando houver fundado receio de que sua produção se torne impossível ou muito difícil 

em momento posterior no processo principal (art. 367, inciso I, do PL n° 8.046/2010)176. 

Assim como no CPC, há maior ênfase do requisito de periculum in mora para cabimento da 

produção antecipada, já que a parte deve justificar sumariamente a necessidade da antecipação 

(art. 368, caput, do PL n° 8.046/2010). Por isso, pode-se dispensar a indicação da lide e do 

fundamento do processo principal (art. 368, caput, do PL n° 8.046/2010), devendo-se apenas 

mencionar “com precisão os fatos sobre os quais há de recair a prova” (art. 368, caput, do PL 

n° 8.046/2010)177. 

Assim como na legislação vigente, não há produção da prova no sentido técnico, pois 

a finalidade é colher os fatos em juízo, mas a admissão, produção e valoração serão feitas 

apenas no processo principal pelo juízo competente178.  

Podemos adotar o mesmo entendimento doutrinário quanto ao juízo competente para 

apreciar a produção antecipada de prova179. O processo sumário não precisa ser 

necessariamente proposto perante o juízo competente para apreciar o processo principal, 

como determina a disciplina geral das tutelas de urgência, mas pode ser proposto perante o 

                                                           
176 Houve ainda inovação em relação à legislação vigente para se admitir a produção antecipada de prova para 
possibilitar a tentativa de conciliação ou prevenir litígio com o conhecimento prévio dos fatos (art. 367, incisos II 
e III, do PL n° 8.046/2010), mas não trataremos destas duas hipóteses porque não se trata de tutela de urgência.  
177 Entendimento doutrinário quanto ao CPC vigente (BUENO, Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de 

direito processual civil, cit., p. 283-284) que pode ser aplicado aos dispositivos similares do PL n° 8.046/2010. 
178 Idem, p. 281. 
179 Idem, p. 289-290. 
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juízo mais conveniente para a colheita da prova. Assim, por exemplo, o procedimento para a 

produção de prova testemunhal pode ser ajuizado no juízo do domicílio da testemunha para 

facilitar a sua colheita. Nesse caso, o juízo não se torna prevento, podendo a ação principal ser 

proposta no juízo competente, de acordo com as regras gerais do Projeto.   

As provas que podem ser antecipadas são interrogatório, inquirição de testemunhas, 

exame pericial e arrolamento de bens quando visar a realização de documentação (art. 367, do 

PL n° 8.046/2010), ampliando a atual medida cautelar de produção antecipada, que não prevê 

a produção antecipada do arrolamento (art. 846, do CPC). Os interessados na produção da 

prova são citados, caso haja caráter contencioso (art. 368, § 1°, do PL n° 8.046/2010). A 

produção das provas deve observar o procedimento previsto para cada prova típica.  

No interrogatório da parte deve ser adotado o procedimento do depoimento pessoal 

(arts. 371 a 374, do PL n° 8.046/2010), mas não se aplica a pena de confissão no caso de 

omissão (art. 371, § 1°, do PL n° 8.046/2010) porque sua finalidade é apenas a documentação 

de fatos perante o juiz. A ausência ou omissão de resposta a perguntas deve ser documentada 

e pode ser valorada pelo juízo do processo principal de maneira negativa (art. 372, do PL n° 

8.046/2010). 

A inquirição de testemunhas deve observar o procedimento da prova testemunhal 

(arts. 428 a 448, do PL n° 8.046/2010), com as adaptações necessárias. Não será cabível a 

substituição das testemunhas prevista no artigo 437 do PL n° 8.046/2010, devendo o processo 

ser extinto sem julgamento do mérito em razão da impossibilidade de produção da prova. 

Também não se pode contraditar a testemunha (art. 443, § 1°, do PL n° 8.046/2010), inquirir 

outras testemunhas mencionadas no depoimento ou realizar acareação (art. 447, incisos I e II, 

do PL n° 8.046/2010) porque a valoração das provas deve ser feita no processo principal. 

Assim como na legislação vigente, o exame pericial pode ser compreendido como o 

exame, a vistoria e a avaliação180. O procedimento a ser adotado é a disciplina prevista para 

produção de prova pericial (arts. 449 a 467, do PL n° 8.046/2010), com as devidas 

adequações, tal como a não aplicação do prazo para conclusão da perícia até a audiência de 

instrução e julgamento (art. 461, do PL n° 8.046/2010), devendo ser fixado outro prazo pelo 

juiz porque não há audiência na produção antecipada de prova.  

                                                           
180 O exame consiste na inspeção feita pelo perito para averiguar a existência de determinado fato ou 
circunstância em coisa móvel, semovente, livros comerciais, documentos em geral e até mesmo em pessoas, 
enquanto a vistoria é a perícia feita em bem imóvel. A avaliação visa averiguar o valor em dinheiro de 
determinada coisa ou obrigação, e o arbitramento busca estimar o valor de um serviço ou cálculo abstrato de 
indenização (Idem, p. 244).  
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As provas podem ser requeridas pelas partes ou até mesmo por terceiros 

juridicamente interessados no processo principal nos casos de chamamento ao processo (arts. 

319 a 321, do PL n° 8.046/2010) e denunciação da lide (arts. 314 a 318, do PL n° 

8.046/2010), pois podem ser responsabilizados em caso de condenação. É cabível ainda que 

os referidos terceiros integrem o processo sumário de produção antecipada de prova como 

assistentes para que a prova lhes seja oponível no processo principal.  

De outro lado, os interessados citados no processo de produção antecipada poderão 

requerer outra prova relacionada com o mesmo fato, desde que não cause excessiva demora 

ao processo (art. 368, § 3°, do PL n° 8.046/2010). Nesse aspecto, o Projeto evoluiu em relação 

à legislação vigente ao admitir a ampliação da produção probatória no mesmo processo por 

meio de um pedido contraposto.  

Não é cabível recurso contra a decisão que indeferir a prova pleiteada pelo 

interessado, mas apenas pelo requerente originário (art. 368, § 4°, do PL n° 8.046/2010). No 

entanto, o tratamento diferenciado das partes não é justificável, devendo ser aplicada a 

disciplina geral da tutela de urgência para admitir agravo de instrumento contra decisão que 

defere ou indefere a medida (art. 271, par. único, do PL n° 8.046/2010), seja ela requerida 

pelo autor, pelo réu ou terceiro interessado. Portanto, não deve prevalecer o referido 

dispositivo legal que veda a interposição de recurso pelo interessado, especialmente para se 

insurgir contra o indeferimento de prova por ele requerida.   

O juiz não pode apreciar a ocorrência ou inocorrência dos fatos com base nas provas 

produzidas (art. 368, § 2°, do PL n° 8.046/2010), pois a apreciação deve ser feita no processo 

principal em conjunto com as demais provas.  

Depois da produção da prova, os autos permanecerão em cartório por um mês, 

podendo ser solicitada a extração de cópias e certidões pelos interessados (art. 369, caput, do 

PL n° 8.046/2010). Decorrido esse prazo, os autos serão devolvidos ao requerente da medida 

(art. 369, par. único, do PL n° 8.046/2010). O Projeto é diferente da atual disciplina legal, que 

determina que os autos permanecem em cartório (art. 851, do CPC), pois se entende que a 

prova é para o juízo, enquanto prevalece no projeto o entendimento de que as partes são as 

principais destinatárias da prova. 
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6.5.3 Alimentos provisórios 

 

 

O Projeto revogou a medida cautelar de alimentos provisionais (arts. 852 a 854, do 

CPC), mas admite a antecipação dos alimentos em procedimento de qualquer natureza e não 

apenas em algumas hipóteses específicas, desde que sejam preenchidos os requisitos legais da 

tutela de urgência. A execução da antecipação de alimentos deve observar o mesmo 

procedimento do cumprimento da sentença que arbitra os alimentos.  

Assim, tanto a decisão interlocutória que fixa os alimentos quanto a sentença devem 

ser cumpridas em até três dias depois da intimação do devedor, devendo ser pagas inclusive as 

parcelas devidas anteriormente à propositura da execução e as que se vencerem no seu curso, 

ou o devedor deve justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 514, caput, do PL n° 

8.046/2010).  

Se o devedor não pagar e não justificar a falta de pagamento, o juiz pode decretar a 

sua prisão pelo prazo de três meses (art. 514, § 2°, do PL n° 8.046/2010). A previsão genérica 

da possibilidade de prisão soluciona a crítica doutrinária à legislação vigente, que possibilita a 

aplicação da referida pena apenas para execução de alimentos provisionais e não para os 

demais casos de fixação de alimentos181 (art. 733, § 1°, do CPC).  

Também é cabível o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia arbitrada por decisão judicial, seja ela antecipação de tutela ou sentença (art. 515, 

caput, c/c art. 517, ambos do PL n° 8.046/2010), ao contrário da atual disciplina legal, que 

restringe essa possibilidade aos alimentos arbitrados na sentença de alimentos (art. 16, da Lei 

n° 5.478/68 c/c art. 734, do CPC). 

Os dispositivos do Projeto serão aplicáveis também para os alimentos provisórios e 

definitivos arbitrados com base na lei de alimentos (Lei n° 5.478/68), já que a referida lei 

prevê que a execução dos alimentos deve observar o procedimento previsto no CPC (art. 18, 

da Lei n° 5.478/68). Dessa forma, serão cabíveis: (i) a prisão civil pelo prazo previsto no 

Projeto e não apenas por sessenta dias, já que a lei posterior revoga anterior (art. 2°, § 1°, da 

Lei n° 4.657/42); e (ii) o desconto em folha na execução dos alimentos provisórios e da 

sentença de alimentos, pois a melhor doutrina recomenda que se dê a maior efetividade para 

ambas as decisões182.  

                                                           
181 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, op. cit., p. 273-274. 
182 CAHALI, Yussed Said. Dos alimentos, 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 760. 
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Embora as ações de alimentos urgentes e de alimentos provisórios devam observar o 

mesmo procedimento de cumprimento da decisão judicial, os requisitos para a sua concessão 

não se confundem. A antecipação da satisfação dos alimentos poderá ser concedida ainda que 

não haja certeza quanto ao dever de prestar alimentos, mas apenas a “plausibilidade do 

direito”, e se configure o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 276, caput, do 

PL n° 8.046/2010) 183, e pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Os alimentos 

provisórios, por sua vez, demandam a comprovação do dever de prestar alimentos (art. 4°, 

caput, da Lei n° 5.478/68) e somente podem ser modificados ou revogados se houver 

alteração da situação financeira das partes (art. 13, § 1°, da Lei n° 5.478/98)184. 

 

 

6.5.4 Inventário 

 

 

No inventário podem ser deferidas algumas tutelas de urgência que são denominadas 

como medidas cautelares pelo legislador.  

O inventariante pode ser removido se não cumprir seus deveres legais, devendo ser 

nomeado outro inventariante (arts. 608 a 610, do PL n° 8.046/2010). O inventariante 

removido deve entregar imediatamente todos os bens ao substituto, mas se não o fizer o juiz 

pode expedir mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse para devolução dos bens, 

sem prejuízo da imposição de multa (art. 611, do PL n° 8.046/2010), sendo esta última 

inovação do Projeto, pois a legislação vigente não prevê a imposição de punição (art. 998, do 

CPC). As medidas cautelares visam resguardar os bens objeto do inventário para futura 

partilha.  

O herdeiro preterido pode requerer seu ingresso no inventário antes da partilha. Se 

for necessária produção de prova diversa da documental para apreciação da sua legitimidade, 

o juiz pode reservar o quinhão pleiteado até que seja apreciada a qualidade de herdeiro 

alegada pelo requerente (art. 614, § 2°, do PL n° 8.046/2010)185. Assim, a medida cautelar 

para reserva do quinhão visa resguardar a sua futura atribuição ao alegado herdeiro.  

                                                           
183 BUENO, Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil, cit., p. 291. 
184 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de; LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 
VIII, tomo II, arts. 813 a 889, 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 263-264. 
185 Na atual legislação, o juiz deve conceder o prazo de 10 (dez) dias para as partes se manifestarem e decidirem. 
Se o pedido do alegado herdeiro for rejeitado, o seu pedido deve ser apreciado pelos meios ordinários, mas o seu 
quinhão fica reservado até a decisão (art. 1.001, do CPC). O Projeto simplificou o procedimento para permitir a 
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As medidas cautelares também podem beneficiar os credores do espólio para garantir 

o pagamento do seu crédito. Se as partes concordarem com o crédito requerido, o juiz pode 

determinar a separação de dinheiro, ou, na sua falta, de bens suficientes para o seu pagamento 

(art. 628, § 2°, do PL n° 8.046/2010)186. Mesmo se não houver concordância de todas as 

partes, o juiz também pode reservar em poder do inventariante os bens necessários para 

quitação do crédito, desde que: (i) o crédito seja comprovado por documento; e (ii) a 

impugnação não se funde em quitação. Neste último caso, os bens ficam reservados até a 

decisão sobre a existência e exigibilidade do crédito (art. 629, par. único, do PL n° 

8.046/2010)187. Mesmo o credor de dívida líquida e certa, mas ainda não vencida, pode 

requerer a habilitação no inventário e obter a reserva de bens suficientes para o pagamento, se 

houver concordância das partes (art. 630, do PL n° 8.046/2010)188.  

Segundo a disciplina geral do procedimento especial de inventário, as medidas 

cautelares concedidas para beneficiar o impugnante, o herdeiro excluído e o credor não 

admitido perdem a sua eficácia se não for proposta a ação principal no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da sua intimação, bem como se o juiz declarar o processo de inventário extinto 

com ou sem julgamento de mérito (art. 654, do PL n° 8.046/2010)189. 

 

 

6.5.5 Embargos à execução 

 

 

Assim como na atual disciplina legal dos embargos à execução, os embargos não têm 

efeito suspensivo (art. 736, caput, do CPC), porém o juiz pode lhe atribuir tal efeito se 

estiverem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência ou de evidência e a 

execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução (art. 875, § 1°, do PL n° 

8.046/2010).  

Ou seja, a suspensão da execução fundada na tutela de urgência é cabível se houver: 

(i) risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que é facilmente constatável em razão da 

iminência de constrição dos bens do executado; (ii) fumus boni iuris, cuja comprovação é 

mais complexa diante de um título executivo extrajudicial; (iii) garantia do valor executado, 

                                                                                                                                                                                     

apreciação incidental do pedido apenas se houver prova documental; não havendo, o pedido deve ser apreciado 
pelos meios ordinários. 
186 No mesmo sentido: artigo 1.017, § 2°, do CPC. 
187 No mesmo sentido: artigo 1.018, parágrafo único, do CPC. 
188 No mesmo sentido: artigo 1.019, do CPC. 
189 No mesmo sentido: artigo 1.039, do CPC. 
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que pode ser dispensada se a parte for hipossuficiente com fundamento na interpretação 

extensiva da disciplina geral da tutela de urgência (art. 276, par. único, do PL n° 8.046/2010), 

sob pena de se permitir que a parte com recursos financeiros escassos não tenha meio efetivo 

de defesa nos embargos mesmo quando comprovado o fumus boni iuris.  

A decisão que concedeu ou negou o efeito suspensivo aos embargos pode ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo se houver alteração das circunstâncias (art. 875, § 

2°, do PL n° 8.046/2010), ao contrário da modificação e revogação da tutela de urgência, que 

independe da alteração das circunstâncias (art. 283, caput, do PL n° 8.046/2010).  

O juiz pode conceder apenas parcialmente o efeito suspensivo aos embargos, 

prosseguindo-se a execução quanto à parte que não foi suspensa (art. 875, § 3°, do PL n° 

8.046/2010). 

 

 

6.5.6 Efeito suspensivo aos recursos 

 

 

Os recursos produzem, em regra, apenas efeito devolutivo (inclusive a apelação) na 

disciplina do Projeto (art. 949, caput, do PL n° 8.046/2010), cujo objetivo é atribuir maior 

efetividade às decisões recorridas.  

Porém, os efeitos da decisão recorrida podem ser suspensos pelo relator se for 

demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” ou “sendo relevante a 

fundamentação” e se “houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação” (art. 949, § 1°, 

do PL n° 8.046/2010). Em outras palavras, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso 

se estiverem presentes os requisitos da tutela de urgência para evitar que a execução da 

decisão recorrida impossibilite ou dificulte excessivamente a satisfação da decisão do 

tribunal.  

O pedido de efeito suspensivo deve ser feito diretamente ao tribunal por meio de 

petição autônoma ao relator prevento (art. 949, § 2°, do PL n° 8.046/2010). Assim, não é mais 

necessário o ajuizamento de medida cautelar inominada para requerer o efeito suspensivo ao 

recurso, como ocorre frequentemente no requerimento de efeito suspensivo aos recursos 

extraordinário e especial dirigidos aos tribunais superiores. O requerimento de efeito 

suspensivo à apelação tem especial peculiaridade, pois o mero protocolo da petição suspende 

os efeitos da sentença até que seja apreciado pelo relator (art. 949, § 3°, do PL n° 
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8.046/2010)190.  

A decisão que conceder efeito suspensivo é irrecorrível (art. 949, § 4°, do PL n° 

8.046/2010), podendo ser impugnada por mandado de segurança pelo interessado. No caso de 

denegação do efeito suspensivo, será cabível agravo de instrumento. 

 

 

6.6 Responsabilidade objetiva 

 

 

A responsabilidade pela efetivação da tutela de urgência é objetiva, como no regime 

atual da medida cautelar e da antecipação de tutela. O requerente da tutela responde pelos 

danos causados ao demandado decorrentes da efetivação da medida (art. 274, caput, do PL n° 

8.046/2010) em hipóteses similares à disciplina legal da medida cautelar.  

A primeira hipótese de responsabilidade é a sentença desfavorável no processo 

principal (art. 274, I, do PL n° 8.046/2010), que é idêntica à previsão do inciso I, artigo 811, 

do CPC. O segundo caso de responsabilidade é a não promoção da citação do demandado no 

prazo de citação quando a tutela for concedida liminarmente (art. 274, II, do PL n° 

8.046/2010), que – assim como na interpretação da legislação vigente (art. 811, II, do CPC) – 

somente é cabível se a demora for imputável ao demandante.  

A responsabilização do demandante também se aplica para as hipóteses legais de 

cessação da eficácia da tutela de urgência (art. 274, III, do PL n° 8.046/2010). Dois casos de 

cessação da eficácia são similares às hipóteses de perda da eficácia da medida cautelar, quais 

sejam: não propositura do processo principal no prazo legal quando a liminar for impugnada 

(art. 284, I, do PL n° 8.046/2010)191; e não efetivação da tutela no prazo de um mês (art. 284, 

II, do PL n° 8.046/2010)192.  

A terceira hipótese de cessação de eficácia é a improcedência do pedido apresentado 

pelo requerente ou a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 284, III, do PL n° 

8.046/2010), ampliando a legislação vigente (art. 808, III, do CPC) para qualquer caso de 

rejeição do pedido de tutela de urgência. Lembramos que a disciplina legal da medida cautelar 

é criticada porque não prevê a responsabilidade pela improcedência ou extinção da ação 

                                                           
190 A grande modificação na disciplina legal da apelação, que deixa de ter efeito suspensivo como regra geral, 
pode não ter efeito se o Judiciário conceder amplamente efeito suspensivo aos recursos de apelação.  
191 Similar ao inciso I do artigo 808 do CPC: “se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806.” 
192 Hipótese muito parecida com o inciso II do artigo 808 do CPC: “se não for executada dentro do prazo de 30 
(trinta) dias.” Melhor seria se o Projeto adotasse o prazo em dias como no dispositivo legal vigente.  
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cautelar, como, por exemplo, a desistência da medida cautelar depois da obtenção da liminar.  

O requerente da tutela de urgência ainda pode ser responsabilizado se a alegação de 

prescrição ou decadência for acolhida (art. 274, IV, do PL n° 8.046/2010), assim como no 

dispositivo legal vigente das medidas cautelares (art. 811, IV, do CPC).  

Embora seja expressamente admitida a concessão da tutela de urgência de ofício em 

situações excepcionais ou previstas em lei (art. 277, do PL n° 8.046/2010), o Projeto é omisso 

quanto à responsabilidade pela cessação da eficácia da medida. Podemos adotar a mesma 

interpretação para a legislação vigente, ou seja, o beneficiário da tutela de urgência pode ser 

responsabilizado se agir com dolo ou culpa, enquanto o Estado responde objetivamente pelos 

danos causados ao demandado, com fundamento no § 6°, artigo 37, da CF/88. 

A liquidação da indenização para ressarcir os danos decorrentes da efetivação da 

tutela de urgência deve ser apurada nos mesmos autos em que foi concedida (art. 274, par. 

único, do PL n° 8.046/2010), isto é, da mesma forma que a reparação de perdas e danos nas 

medidas cautelares (art. 811, par. único, do CPC). Não é necessária condenação expressa na 

sentença, bastando a cessação da eficácia da tutela de urgência em algumas das hipóteses 

previstas em lei. A liquidação das perdas e danos pode resultar em indenização equivalente a 

zero se for comprovado que a efetivação da tutela de urgência não causou dano ao 

demandado.  

  

 

7. Síntese conclusiva 

 

 

As tutelas de urgência vigentes no direito brasileiro foram inspiradas no direito 

italiano, que tem medidas cautelares típicas e atribui o poder geral de cautela ao juiz, bem 

como permite a concessão de medidas conservativas e antecipatórias do mérito. Embora o 

direito brasileiro tenha adotado disciplina legal semelhante, a doutrina pátria enfrentou 

dificuldade para admitir a antecipação de tutela com base no poder geral de cautela.  

Antes da reforma de 1994, parte da doutrina e da jurisprudência não admitiam a 

concessão de antecipação de tutela em sede de medida cautelar, mas na prática era frequente a 

concessão de medidas satisfativas no âmbito da cautelar para evitar dano irreparável ou de 

difícil reparação ao direito provável do autor.  
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Após a reforma de 1994, a maior parte da doutrina defendeu a distinção rígida entre a 

antecipação de tutela e a medida cautelar, apontando diversas diferenças quanto aos seus 

requisitos e procedimento. A distinção levou à denegação de acesso à justiça em muitos casos 

em que o juiz ou tribunal indeferiam a cautelar porque entendiam que era cabível a 

antecipação de tutela, ou vice-versa. Também havia divergência doutrinária e jurisprudencial 

quanto à tutela de urgência cabível, pois em alguns casos era muito difícil distinguir a 

antecipação de tutela da cautelar. Assim, era possível que determinado juízo entendesse 

cabível a cautelar e outro a antecipação de tutela para a mesma situação. 

Para evitar que o direito ameaçado deixasse de ser tutelado por questões formais, a 

legislação processual foi novamente reformada para introduzir a fungibilidade entre as tutelas 

de urgência. Dessa forma, o juiz ou tribunal pode conceder a tutela de urgência que considerar 

adequada independentemente do nome atribuído pelo requerente, desde que estejam 

preenchidos os requisitos legais. A fungibilidade entre as medidas de urgência levou a 

doutrina a relativizar a diferença entre as duas tutelas de urgência. 

Concordamos com a tese pioneira de José Roberto dos Santos Bedaque que afirma 

que as medidas de urgência têm a mesma natureza, pois exercem a mesma função no processo 

de resguardar a efetividade da tutela jurisdicional.  

Por isso, é acertado o Projeto do Novo Código de Processo Civil, que prevê o mesmo 

procedimento para a cautelar e a antecipação de tutela, tornando definitivamente irrelevante o 

debate doutrinário quanto à diferença entre as duas tutelas de urgência. Ademais, o Projeto 

ainda inovou ao possibilitar a estabilização dos efeitos da tutela de urgência não impugnada 

pelo demandado, afastando a obrigatoriedade do processo principal para se debater matéria 

que não é objeto de divergência entre as partes.  

Não obstante as divergências doutrinárias quanto à diferença entre as tutelas de 

urgência, elas exercem papel fundamental no processo civil brasileiro, já que o processo de 

conhecimento tradicional é moroso e insuficiente para tutelar os direitos ameaçados por 

iminente prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o Poder Judiciário não julga 

tempestivamente as demandas em razão do déficit de recursos materiais diante da crescente 

demanda.  

As tutelas de urgência têm especial relevância para a tutela do direito material cuja 

reparação é impossível ou muito difícil, como o direito ambiental. Por isso, destacamos neste 

trabalho a sua importância para a tutela do direito ao meio ambiente, especialmente no tocante 

à aplicação do princípio da precaução. A tutela de urgência não só é indispensável para a 
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proteção do meio ambiente, como é o instrumento adequado no âmbito do processo para dar 

efetividade ao princípio da precaução.  
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PARTE II 

DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO E PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

 

 

8. Breve síntese da evolução histórica do direito ambiental 

 

 

8.1 Direito internacional 

 

 

Até a década de 60 era disseminada no Ocidente a percepção de que os recursos 

naturais e a biosfera estavam à disposição da humanidade. Tinha-se uma visão 

antropocêntrica radical do meio ambiente, que o submetia à lógica da economia de mercado.  

As catástrofes naturais e principalmente as pesquisas científicas mudaram essa 

percepção, pois mostraram o risco que a degradação do meio ambiente representava para a 

saúde. A população tomou consciência do perigo provocado pela própria humanidade com a 

destruição desenfreada da natureza, como a poluição das águas fluviais e do mar, a poluição 

atmosférica, a extinção de espécies da fauna e da flora, etc.193.  

A humanidade percebeu que integrava a natureza, dependia dela para viver e a estava 

destruindo. Surgiu, então, uma nova concepção ética em que a humanidade não era 

proprietária da biosfera, mas a sua gestora e que deveria protegê-la194.  

A consciência ambiental da opinião pública levou os governos dos Estados a  se 

preocuparem com  a proteção do meio ambiente por meio do combate aos diversos tipos de 

poluição. A ampliação da legislação ambiental interna logo se mostrou ineficaz por si só, pois 

se percebeu que os danos ambientais e a poluição não respeitavam fronteiras. O dano 

ambiental pode ser provocado por outro Estado e atravessar a fronteira, como, por exemplo, o 

caso das marés negras provocadas pelos acidentes petrolíferos e o acidente nuclear de 

Chernobyl, na Ucrânia, em 1986195.  

                                                           
193 KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre. Droit international de l’environnement, 3ª ed. Paris: Pedone, 2004, 
p. 11. 
194 Idem, p. 11-12. 
195 Idem, p. 13. 



70 

 

As pesquisas científicas também demonstravam a unicidade do meio ambiente e as 

graves consequências causadas pela poluição. Foram descobertos problemas ambientais 

planetários, como a poluição dos oceanos e a consequente diminuição da diversidade 

biológica, redução da camada de ozônio, mudança do clima global, desertificação de diversas 

regiões, dentre outros196. 

O aspecto econômico também contribuiu para a percepção da necessidade da 

disciplina internacional do meio ambiente, já que a proteção apenas em alguns países 

aumentava o custo dos produtos, tornando-os menos competitivos no mercado global em 

comparação com os países que não adotavam medidas de proteção ao meio ambiente, 

favorecendo os produtos mais poluentes197. 

O direito internacional do meio ambiente surgiu na década de 60 em razão dos 

fatores acima mencionados, somados: (i) à abertura das discussões diplomáticas para a 

opinião pública internacional, especialmente as teses científicas sobre direito ambiental; (ii) à 

iminência de catástrofes, especialmente a nuclear, já que era o período da Guerra Fria; (iii) ao 

prestígio das organizações internacionais de cientistas; e (iv) à maior importância da 

Assembleia Geral das Nações Unidas com o surgimento de novos Estados independentes da 

África198. 

O direito ao meio ambiente se consagrou no âmbito internacional – inserido nos 

direitos humanos de terceira geração – com o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais de 1966, que previa o dever dos Estados de garantir a melhoria das 

condições de trabalho e do meio ambiente199. Porém, ainda não havia tratado internacional 

que tutelasse o meio ambiente de forma ampla, o que só surgiu com a Conferência de 

Estocolmo de 1972.  

A Resolução n° 2.398 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) de 1968 previa a convocação de conferência mundial sobre o meio ambiente, que foi 

motivada por grandes catástrofes ecológicas200. 

                                                           
196 Idem, p. 14. 
197 Idem ibidem. 
198 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e 
responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001, p. 44-45. 
199 ALONSO JR., Hamilton. Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 28-30. 
200 Dentre as catástrofes, destacamos o naufrágio do navio petroleiro Torrey Canyon em 1967, que poluiu as 
costas francesa, inglesa e belga (KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre, op. cit., p. 31) e o acidente nuclear na 
usina de Chernobyl na Ucrânia, que provocou nuvem radioativa sobre os países vizinhos. Os grandes desastres 
ambientais mostraram a insuficiência das medidas adotadas e a necessidade  de solução global (SOARES, Guido 
Fernando Silva, op. cit., p. 59-61). 



71 

 

Depois de amplo debate, a Conferência de Estocolmo resultou da Declaração de 

Estocolmo com 26 princípios, plano de ação para o meio ambiente com 109 recomendações, 

resolução sobre aspectos financeiros e organizacionais e instituição de órgãos dedicados ao 

meio ambiente201. Ela consagrou o meio ambiente como direito humano, bem como abordou 

os seguintes temas: desenvolvimento sustentável, proteção da biodiversidade, combate à 

pobreza, planejamento e desenvolvimento tecnológico202. 

Ao contrário dos tratados internacionais anteriores, a Conferência tratava do meio 

ambiente como um todo em dimensão global203. Por isso, ela representa o nascimento da 

cooperação internacional na proteção do meio ambiente204. A cooperação internacional não se 

limita aos Estados, mas também abrange as organizações não governamentais, que tiveram 

importante papel na Conferência de Estocolmo porque representavam os interesses da 

sociedade civil205. Segundo Michel Prieur, a pressão da opinião pública é mais determinante 

que os agentes políticos no direito ambiental internacional206. 

Após a Conferência houve significativa proliferação de tratados multilaterais e 

bilaterais sobre o meio ambiente,  com importante atuação da ONU, como a Convenção de 

Montego Bay de 1982, que disciplinou a proteção do meio ambiente marinho contra a 

poluição. Surgiram ainda tratados para aprimorar a cooperação entre os Estados, dentre os 

quais destacamos a Carta de direitos e deveres econômicos dos Estados adotados pela 

Assembleia Geral da ONU de 1974 para proteção, preservação e valorização do meio 

ambiente para as gerações presentes e futuras e a responsabilidade de todos os Estados207.  

A Conferência de Estocolmo foi fortemente influenciada pelos países  desenvolvidos 

e desconsiderava as necessidades dos países em desenvolvimento, por isso, mostrou-se 

necessária nova declaração no âmbito global para compatibilizar o  desenvolvimento 

econômico com a proteção do meio ambiente208.  

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou 

Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, veio para atender às necessidades dos países em 

                                                           
201 Idem, p. 54. 
202 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental, 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 36. 
203 Idem, p. 35. 
204 MEIRELLES, Elizabeth de Almeida. O princípio da precaução e o aporte de Guido Fernando Silva Soares. 
In: CASELLA, Paulo Borba; CELLI JUNIOR, Umberto; MEIRELLES, Elizabeth de Almeida; POLIDO, 
Fabrício Bertini Pasquot (org.). Direito internacional, humanismo e globalidade. São Paulo: Atlas, 2008, p. 360. 
205 MORAES, Gabriela Bueno de Almeida. O princípio da precaução no direito internacional do meio 

ambiente. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011, p. 70. 
206 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement, 5ª ed. Paris: Dalloz, 2004, p. 15. 
207 KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre, op. cit., p. 34-35. 
208 Idem, p. 41-42. 
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desenvolvimento209. A Conferência tinha percepção da relação entre pobreza e degradação do 

meio ambiente, devendo haver cooperação entre os Estados para buscar o equilíbrio entre 

desenvolvimento e proteção ao meio ambiente210.  

A Conferência do Rio foi a maior convenção das Nações Unidas, pois contou com a 

participação de 178 países. Ela também foi bastante produtiva, pois foram criadas a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, a Declaração dos princípios do meio ambiente, a Agenda 21, a 

declaração de princípios sobre as Florestas, a fixação de temas e agenda para as próximas 

conferências internacionais e a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável211.  

A atuação do Brasil foi importante devido à relevância da questão ambiental na 

Constituição Federal de 1988, dos seus importantes ecossistemas para a biodiversidade 

mundial – como a Floresta Amazônica, o Pantanal Mato-grossense e as bacias hidrográficas 

transfronteiriças –, a opção pela energia nuclear e hidrelétrica, que o obrigou a participar do 

debate sobre desarmamento nuclear e outros desafios relacionados com a energia nuclear, e 

por ter diversas cidades que integram o patrimônio histórico-cultural da humanidade (por 

exemplo: Olinda, Ouro Preto e Brasília)212.  

A Declaração do Rio trouxe relevante contribuição para o direito internacional do 

meio ambiente. Primeiramente, reconheceu a importância da proteção jurídica do meio 

ambiente, apesar da forte pressão econômica e da globalização. Ela adotou textos que  

direcionaram o desenvolvimento do direito internacional para uma regulamentação cada vez 

mais integrada em setores diferentes, pois se percebeu a necessidade de regulamentação das 

atividades humanas que podem deteriorar o meio ambiente. A atuação dos atores não estatais 

foi reforçada, pois se considerou mais a opinião pública e, consequentemente, a necessidade 

de garantir o direito à informação e à participação do público nos processos decisórios e 

acesso à justiça em matéria ambiental213. 

 

 

 

 

 

                                                           
209 Idem, p. 40. 
210 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 47. 
211 SOARES, Guido Fernando Silva, op. cit., p. 76-77. 
212 Idem, p. 86-89. 
213 KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre, op. cit., p. 44. 
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8.2 Direito ambiental no Brasil 

 

 

O direito brasileiro passou a tutelar o direito ao meio ambiente a partir da década de 

60, por influência do direito internacional. A consciência da necessidade de proteção do meio 

ambiente se refletiu na legislação brasileira com a criação do Código Florestal revogado (Lei 

n° 7.771/65), a Lei da Ação Popular (Lei n° 4.717/65) – que previa tutela dos interesses 

artísticos, estéticos, históricos ou turísticos –, a Lei de Proteção da Fauna (Lei n° 5.197/67) e 

o Código da Pesca vigente (Decreto-Lei n° 221/67). Posteriormente, foi introduzida a 

responsabilidade objetiva no direito ambiental pela lei que disciplinava a implantação do 

programa nuclear (Lei n° 6.453/77)214. 

Porém, o marco histórico na proteção do meio ambiente se deu alguns anos depois 

com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81), que foi aprovada com 

base nas recomendações da Convenção de Estocolmo de 1972. Ela introduziu institutos 

essenciais ao direito ambiental, quais sejam: a responsabilidade objetiva para todos os tipos de 

dano ambiental, o licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras, a 

legitimidade do Ministério Público para propor ação de responsabilidade e incidência 

cumulativa e autônoma de responsabilidade civil, administrativa e penal pelos danos 

ambientais215.  Além disso, ela previu a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente para 

conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente216.  

Todavia, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente não disciplinava a proteção 

judicial do meio ambiente, cuja lacuna só foi preenchida com a introdução da Lei da Ação 

Civil Pública (Lei n° 7.347/85)217, que estudaremos mais detidamente adiante. Outra lacuna 

que ainda permanecia era a ausência de proteção constitucional do meio ambiente, que foi 

preenchida com a Constituição de 1988.  

A Constituição Federal de 1988 é paradigmática na proteção do meio ambiente, pois 

ao contrário das Constituições brasileiras anteriores que disciplinavam apenas a competência 

legislativa218, ela previu o direito fundamental ao meio ambiente, bem como instrumentos 

                                                           
214 Idem, p. 47-48. 
215 MARÇAL, Liliana de Almeida Ferreira da Silva. Tutela jurisdicional do meio ambiente urbano. Dissertação 
de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008, p. 48-49. 
216 ALONSO JR., Hamilton, Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas, cit., p. 58-59. 
217 MARÇAL, Liliana de Almeida Ferreira da Silva, op. cit., p. 49. 
218 A Constituição Federal de 1934 ampliou a proteção do meio ambiente ao prever a competência dos Estados e 
da União para tutelar as belezas naturais, monumentos e obras de arte. A legislação infraconstitucional durante 
sua vigência teve maior relevância, pois foram criados o Código Florestal (Decreto n° 23.793/34) para 
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para sua tutela e alguns princípios de direito ambiental.  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225, 

caput, da Constituição Federal de 1988, foi inspirado no Princípio 1 da Conferência de 

Estocolmo de 1972219, pois o relacionou com a qualidade de vida e o estendeu às futuras 

gerações. 

A Constituição incorporou ainda os instrumentos administrativos da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente para a tutela do meio ambiente220, tal como o zoneamento 

ambiental (art. 9°, II, da Lei n° 6.938/81) e a avaliação do impacto ambiental (art. 9°, III, da 

Lei n° 6.938/81), previstas respectivamente nos incisos III e IV, § 1°, do artigo 225. 

A Constituição inovou no âmbito da tutela processual ao ampliar o objeto da ação 

popular para tutela do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural (art. 5°, caput, 

LXXIII, da CF/88)221 e ao incluir na competência do Ministério Público a tutela do meio 

ambiente (art. 129, III, da CF/88). 

 

 

9.  Disciplina constitucional do direito ambiental 

 

 

O artigo 225, caput, da Constituição Federal prevê o direito ao meio ambiente como 

“bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

Vejamos a natureza e extensão do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

                                                                                                                                                                                     

preservação das reservas florestais, o Código das águas (Decreto n° 24.634/34) para disciplinar o uso e 
exploração de água e a legislação da caça no Decreto n° 24.645/34.  
A Constituição de 1937 ampliou a competência legislativa da União para disciplinar as minas, a metalurgia, a 
energia hidráulica, águas, floresta, caça e pesca. Durante sua vigência não houve significativa legislação sobre 
proteção do meio ambiente, pois foi disciplinado apenas o tombamento e proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional (Decreto-Lei n° 25/37). Também foi aprovado o Código Penal vigente, que prevê crimes 
contra o meio ambiente. A Constituição Federal de 1946 foi irrelevante na proteção do meio ambiente, pois 
somente alterou a competência para disciplinar as riquezas do subsolo para atribuí-la somente à União. 
(MARÇAL, Liliana de Almeida Ferreira da Silva, op. cit., p.  47).  
219 “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 presentes e futuras. A este 
respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão 
colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas.” 
220 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 81. 
221 Idem, p. 82. 
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9.1 Natureza do direito ao meio ambiente 

 

 

O direito ao meio ambiente é direito fundamental na nova ordem constitucional. Por 

isso, as normas de direito ambiental são de eficácia plena, podendo-se exigir o seu 

cumprimento imediato, ainda que não seja disciplinado pela legislação infraconstitucional222. 

A introdução da tutela do meio ambiente pela Constituição de 1988 pode ser vista 

como extensão do direito à saúde, pois o meio ambiente saudável é essencial para a vida 

humana, que necessita dos recursos do ambiente natural e artificial para sua sobrevivência e 

perpetuação da cultura223. Lembramos que a relação entre meio ambiente e o direito à saúde já 

foi estabelecida anteriormente pelo Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das 

Nações Unidas de 1966, que previu as diretrizes para resguardar o direito à saúde, dentre as 

quais está inserida a salubridade ambiental224.  

O novo direito constitucional ao meio ambiente pode ser classificado como direito 

social e individual. Ele pode ser considerado como direito social porque não permite fruição 

individual, pois é um bem de uso comum do povo, mas também tem caráter individual porque 

integra o patrimônio jurídico de todos os indivíduos225. 

O direito ao meio ambiente também está inserido na categoria dos direitos coletivos 

lato sensu, que são aqueles compartilhados por grupo, classe ou categoria de pessoas. Mais 

especificamente, ele pertence ao grupo dos direitos difusos, cujos interessados são 

indetermináveis e estão ligados pela mesma situação de fato. Assim, por exemplo, o 

vazamento de petróleo no mar viola o direito ao meio ambiente de pessoas indeterminadas, 

que estão ligadas entre si pelo mesmo fato, qual seja, o acidente ambiental. Cabe destacar que 

os interesses difusos não se confundem com os interesses coletivos stricto sensu, já que, nas 

palavras de Hugo Nigro Mazzilli, “os coletivos dizem respeito a grupo, categoria ou classe de 

pessoas determinadas ou determináveis, ligadas pela mesma relação jurídica básica.”226. 

 

 

                                                           
222 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 94-95. 
223 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 155-
156. 
224 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio-ambiente: paralelo dos sistemas de 
proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 83-85. 
225 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, 3ª ed., 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 260-261. 
No mesmo sentido: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, op. cit., p. 143-144. 
226 MAZZILLI. Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 
cultural, patrimônio público e outros interesses, 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 55, itálicos no original. 
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9.2 Definição de meio ambiente 

 

 

O artigo 3°, inciso I, da Lei n° 6.938/81, define o meio ambiente como “conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Ocorre que a definição é incompleta, pois não considera o aspecto humano de 

alteração do meio ambiente. Por isso, adotamos o conceito de José Afonso da Silva, que 

abrange a natureza – tal como o solo, a água, o ar, a flora, a flora, as belezas naturais, os 

ecossistemas – e os recursos artificiais, quais sejam: o patrimônio histórico, artístico, turístico, 

paisagístico e arqueológico227.  

O meio ambiente ainda é definido pela Constituição como “bem de uso comum do 

povo” , que não pode ser confundido com bem público de uso comum do povo, já que os bens 

ambientais podem ser de propriedade privada. O “uso comum” significa que a sociedade tem 

direito de fruir do equilíbrio ambiental, mas os bens específicos podem ser privados, como, 

por exemplo, a floresta localizada em propriedade particular228. 

Independentemente da titularidade dos bens de natureza ambiental, deve ser 

respeitada a sua função socioambiental229, bem como as limitações de uso e fruição impostas 

pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. Assim, o proprietário do imóvel que 

tem floresta considerada como área de preservação permanente não pode usá-la da forma que 

lhe convier.  

 

 

9.3 Dever de preservação 

 

 

A Constituição de 1988 inovou ao determinar que incumbe ao Poder Público e à 

coletividade a proteção do meio ambiente, pois impôs papel ativo à sociedade civil230. O § 1°, 

do artigo 225, elenca os deveres impostos ao Poder Público, que podem ser classificados da 

seguinte forma231: 

                                                           
227 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 20. 
228 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 10-11. 
229 Idem, p. 12. 
230 MACHADO, Paulo Affonso Leme, direito... cit., p. 156-158. 
231 DERANI, Cristiane, op. cit., p. 270. 
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(i) proteção e manutenção dos ecossistemas (art. 225, caput, I, II e III, §§ 4° e 5°); 

(ii) garantia do uso sustentável dos recursos naturais por meio da exploração 

realizada de forma racional (art. 225, caput, IV, V e VII, § 2°); 

(iii) de imposição de medidas preventivas e compensatórias de obrigações para 

aqueles que exercem atividades danosas ou que provocam significativo risco ao meio 

ambiente (art. 225, §§ 2°, 3° e 6°). 

A tutela pela sociedade civil pode ser exercida por meio da participação nos 

procedimentos administrativos, como o licenciamento ambiental, ou da propositura de ações 

coletivas para exigir o cumprimento do dever de proteção do meio ambiente pelo Poder 

Público e/ou por particulares.  

A proteção do meio ambiente demanda a relação com outros ramos de conhecimento 

– como biologia, química e geografia – para que se conheçam as peculiaridades dos recursos 

naturais e ecossistemas e os meios para preservá-los ou recuperá-los.  

Também é necessário dialogar com outros ramos do direito para implementar a 

proteção do meio ambiente. O direito administrativo exerce papel de destaque, já que dispõe 

de instrumentos de gestão ambiental, como a regulamentação por órgãos estatais, 

licenciamento ambiental e aplicação de punição232. O direito econômico também se aproxima 

do direito ambiental, pois ambos tratam da forma pela qual a sociedade distribui recursos: o 

primeiro trata dos recursos sociais escassos e o último dos bens ambientais233. Adiante 

veremos também que o processo civil é importante para garantir a efetiva tutela do meio 

ambiente.  

O direito ambiental interno também não pode ser visto de forma isolada, pois sua 

proteção é exercida no plano internacional por meio de tratados, já que a poluição muitas 

vezes não se limita a determinado Estado. É necessário ainda o estudo do direito comparado 

para buscar soluções pioneiras aos problemas ambientais234. 

 

 

 

 

 
                                                           
232 DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. Tutela ambiental e contencioso administrativo (da legitimidade 
processual e das suas consequências). Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 50. 
233 SALLES, Carlos Alberto de. Injuctions e Contempt of Court em defesa do meio ambiente. In: LUCON, Paulo 
Henrique dos Santos (coord.). Tutela coletiva: 20 anos da Lei da Ação Civil Pública e do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos, 15 anos do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2006, p. 84. 
234 KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre, op. cit., p. 14. 
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9.4 Titulares e destinatários 

 

 

Segundo o artigo 225, caput, da Constituição Federal, “todos” são titulares do direito 

ao meio ambiente, ou seja, todos os brasileiros e estrangeiros, inclusive os não residentes no 

país235.  Os destinatários da proteção ao meio ambiente, por sua vez, são as presentes e futuras 

gerações.  

A preocupação com as futuras gerações foi introduzida no direito brasileiro por meio 

do Tratado da Bacia do Prata de 1969, assinado em Brasília236, que previa no seu preâmbulo a 

preservação dos recursos naturais para as futuras gerações por meio da sua utilização 

racional237. Mas a proteção das futuras gerações se disseminou somente a partir da Declaração 

de Estocolmo de 1972, pois se passou a ter consciência da ameaça à perpetuação da vida 

humana provocada pelo uso descontrolado dos recursos naturais238.  

A preservação do meio ambiente consiste na conservação da diversidade biológica 

necessária para garantir os direitos econômicos, sociais e culturais para as futuras gerações239. 

A preservação não significa a não utilização dos recursos ambientais para sua total 

conservação, mas no uso racional para evitar o seu esgotamento e a adoção de medidas para 

afastar ou mitigar danos irreversíveis a esses bens.  

 

 

9.5 Competência 

 

 

A competência em matéria ambiental é complexa e suscita frequentemente dúvidas 

devido à sobreposição de competência privativa, concorrente e comum dos entes federativos.  

A União tem competência para “instituir sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso” (art. 21, XIX, da CF/88) 

                                                           
235 ANTUNES, Paulo de Bessa, direito... cit., p. 69. 
236 SOARES, Guido Fernando Silva, op. cit., p. 51. 
237 “Persuadidos de que a ação conjugada permitirá o desenvolvimento harmônico e equilibrado, assim como o 
ótimo aproveitamento dos grandes recursos naturais da região e assegurará sua preservação para as gerações 
futuras através da utilização racional dos aludidos recursos” (Tratado da Bacia do Prata, Brasília, 1969, 
incorporado pelo direito brasileiro no Decreto n° 67.084/70). 
238 KISS, Alexandre. Os direitos e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. In: VARELLA, 
Marcelo Dias. Ana Flávia Barros (organ. e coatuores). Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, 
p. 1-4. 
239 Idem, p. 8. 
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e, ao mesmo tempo, o registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direito de 

pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais é de competência comum de todos os 

entes federativos (art. 23, XI, da CF/88). Ou seja, incumbe à União o gerenciamento dos 

recursos hídricos em conjunto com Estados e Municípios, que podem exercer poder de polícia 

nas atividades relativas ao seu território.  

Cabe à União também “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transporte urbano” (art. 21, XX, da CF/88). Ao mesmo tempo 

é competência comum da União, Estados e Municípios “promover programas de construção 

de moradias e a melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 23, IX, da 

CF/88). Ao Município ainda compete “promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

(art. 30, VIII, da CF/88).  

Uma das matérias que causa grave disputa entre os entes federativos é a competência 

para o licenciamento ambiental, já que a proteção do meio ambiente e combate à poluição é 

matéria de competência comum (art. 23, VI, da CF/88). A Lei Complementar n° 140/2011 

tentou solucionar a celeuma conforme veremos abaixo no tópico sobre licenciamento.  

Na prática, há centralização da competência legislativa em matéria ambiental pela 

União. Os Estados e Municípios permanecem muitas vezes omissos e optam por aplicar a lei 

federal. Mesmo quando buscam exercer sua competência legislativa, frequentemente são 

tolhidos pelos Tribunais que têm tendência de ampliar a competência da União240.  

 

 

10. Princípios do direito ambiental 

 

 

O direito ambiental consolidou sua autonomia como novo ramo do direito brasileiro 

com a Constituição Federal de 1988. A autonomia significa que é regido por princípios e 

normas próprias. Veremos os princípios essenciais que regem o direito ambiental241 neste 

capítulo e no próximo examinaremos detalhadamente os princípios da prevenção e da 

precaução. 

 

                                                           
240 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 110-111. 
241 A doutrina aponta outros princípios, mas buscamos trazer de forma sintetizada aqueles que são adotados pela 
doutrina majoritária.  
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10.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 

A finalidade da proteção do meio ambiente é a tutela da pessoa humana, conforme 

consta nos princípios 1 e 2 da Declaração de Estocolmo de 1972, princípio 1 da Declaração do 

Rio de 1992242 e no art. 225, caput, da CF/88. Assim, a proteção ao meio ambiente não tem 

um fim em si mesma de preservar os recursos naturais e os ecossistemas, mas sim a vida 

humana.  

Não é demais reforçar que o direito ao meio ambiente é direito de terceira geração. A 

proteção ao meio ambiente não deve ser tratada como “direito” dos animais ou da flora, mas 

sim como direito humano. Por isso, a tutela do meio ambiente não pode significar o sacrifício 

das necessidades humanas básicas, especialmente nas regiões miseráveis e ecologicamente 

mais vulneráveis.  

 

 

10.2 Princípio do desenvolvimento sustentável 

 

  

O princípio do desenvolvimento sustentável nasceu na Conferência de Estocolmo de 

1972 com o alerta de que o crescimento econômico não poderia ser desenfreado, devendo ser 

compatibilizado com a preservação dos recursos naturais. Ou seja, é necessário planejamento 

no desenvolvimento, que leve em consideração também a proteção do meio ambiente como 

interesse da população243 e das futuras gerações para que também possam usufruir dos bens 

ambientais244.  

Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, “a 

humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável – de garantir que ele atenda as 

necessidade do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem 

também às suas”245. 

O desenvolvimento sustentável tem papel de destaque na ordem constitucional pátria, 

pois a proteção do meio ambiente é elencada como princípio da ordem econômica (art. 170, 

                                                           
242 Idem, p. 25. 
243 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 57-60. 
244 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 259. 
245 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum, 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Getúlio Vargas, 1991, p. 9. 
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IV, da CF/88). A Constituição de 1988 reflete o pensamento de que o desenvolvimento do 

país também depende da preservação do meio ambiente246, bem como prevê instrumentos 

para compatibilizar o desenvolvimento com o direito ambiental, tal como o zoneamento 

ambiental e o estudo de impacto ambiental  (art. 225, caput, III e IV, da CF/88).  

O princípio deve nortear a imposição dos limites de poluição, levando em 

consideração a capacidade de suporte do meio ambiente e a tecnologia disponível247. Não se 

podem adotar os mesmos padrões para regiões com alta concentração industrial e outras sem 

nenhum tipo de industrialização. Também deve ser aplicado o critério da melhor tecnologia 

disponível com base no nível de desenvolvimento econômico.  

 

 

10.3 Princípio democrático: direito à informação e à participação  

 

 

A preservação do meio ambiente é dever não só do Poder Público, mas da sociedade 

civil também (art. 225, caput, da CF/88). Por isso, deve ser garantido o acesso à informação 

da população sobre as atividades que provocam riscos ao meio ambiente, a extensão do risco 

e a possibilidade de participação nas decisões do Poder Público.   

O Estudo de Impacto Ambiental  (EIA), requisito para a concessão do licenciamento 

ambiental, deve ter publicidade (art. 225, § 1°, IV, da CF/88) e ser submetido à audiência 

pública para que a sociedade participe do processo decisório sobre o empreendimento, 

conforme veremos adiante248. A participação ainda pode se dar por meio das organizações não 

governamentais dedicadas à proteção do meio ambiente, que devem ser independentes, ou 

seja, não comprometidas com interesses privados empresariais ou governamentais249. 

A participação também pode ser exercida no âmbito do Poder Judiciário por meio da 

propositura das ações coletivas cabíveis para requerer a observância das normas de direito 

ambiental250, como, por exemplo, a propositura de ação civil pública para exigir EIA para 

autorizar a realização de atividade potencialmente danosa ao meio ambiente. 

O direito à informação é indispensável para o exercício do direito à participação 

porque garante que a população tenha fundamentos para defender o meio ambiente e 

                                                           
246 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 281. 
247 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 27-28. 
248 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 275-276. 
249 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 132-133. 
250 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 29-30. 
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participar das decisões políticas251. Citamos como exemplos de informação à população o 

direito de acesso ao Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que sintetiza as principais 

informações sobre o EIA, e a divulgação pelo IBAMA do relatório de qualidade ambiental 

(art. 9°, X, da Lei n° 6.938/81)252. 

Mas a informação não é suficiente, já que a sociedade deve ser capaz de interpretar 

os dados que lhe são fornecidos. Por isso, incumbe ao Poder Público a promoção da educação 

ambiental (art. 225, § 1°, VI, da CF/88)253 para que a sociedade tenha consciência 

ecológica254.  

 

 

10.4 Princípio da ampla responsabilidade  

 

 

A responsabilização pelos danos ambientais deve ser ampla, devendo o poluidor 

recompor o meio ambiente, conforme previsto no artigo 225, § 2°, da CF/88, no princípio 13 

da Declaração do Rio e nos artigos 3°, I, 4°, VII, 14, § 1°, 3°, IV, da Lei n° 6.831/81255.   

Mas a responsabilização não se limita à reparação do dano ambiental, pois ela pode 

ser cumulada com a responsabilidade administrativa e penal (art. 225, § 3°, da CF/88).  

Acrescenta-se que a responsabilidade pela reparação do dano é objetiva e solidária 

entre os autores do dano ambiental, devendo ser feita preferencialmente in natura (art. 14, § 

1°, Lei n° 6.938/81). Porém, na prática existem diversas dificuldades para a 

responsabilização, já que a identificação do poluidor e a comprovação do nexo de causalidade 

podem ser difíceis devido às variações complexas da poluição no tempo e espaço. Além disso, 

é necessário que o poluidor tenha meios para reparar o dano256. 

 

 

 

 

 

                                                           
251 PRIEUR, Michel, op. cit., p. 105. 
252 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 287-288. 
253 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 67. 
254 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 289 
255 Idem, p. 66. 
256 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo civil ambiental, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
34. 
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10.5 Princípio do poluidor pagador 

 

 

O princípio do poluidor pagador foi introduzido pela Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na Recomendação 128 de 1972257. Ele consiste em 

um mecanismo para que o poluidor incorpore o custo ambiental do desenvolvimento da 

atividade econômica. Assim, por exemplo, a empresa fabricante de recipiente plástico deve 

incorporar no custo da produção a degradação do meio ambiente causada pelo produto de 

difícil reaproveitamento. 

Esse princípio visa redistribuir de maneira equitativa as externalidades negativas do 

ponto de vista ambiental para que a sociedade não arque com o impacto ambiental de 

determinada atividade poluidora, ou seja, é instrumento para impor o custo social da poluição 

ao empreendedor258. Ademais, ele busca tornar o preço do produto poluidor excessivo e 

estimular o uso de recursos menos poluentes, mostrar para o mercado as atividades e produtos 

mais poluentes com a finalidade de conscientização dos  consumidores, bem como onerar o 

consumidor dos produtos e atividades poluidoras259.  

São inúmeras as críticas ao princípio do poluidor pagador. A primeira delas é a 

mercantilização do meio ambiente, pois o submete à lógica de mercado que muitas vezes 

desconsidera a necessidade de sua proteção. Além disso, é difícil identificar o autor da 

atividade poluidora para lhe impor os custos ambientais da sua atividade. Acrescenta-se ainda 

a divergência quanto à responsabilização do Poder Público, por autorizar a atividade 

poluidora260. 

Todavia, os aspectos problemáticos podem ser superados pela adoção de políticas 

públicas que, por exemplo, cobrem pelo exercício de atividades poluidoras com a finalidade 

de desestimulá-las e induzir o empresário a adotar novas práticas, ou ainda impor custo para 

redução da poluição. Embora a política pública não seja determinante para a mudança de 

comportamento, ela é orientadora da prática coletiva de mercado quanto à proteção 

ambiental261.  

Inspirado no princípio do poluidor-pagador foi criado o princípio do usuário-

pagador, segundo o qual incumbe ao consumidor o pagamento pelo uso de recursos 

                                                           
257 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 53-54. 
258 MILARÉ, Édis, Direito de ambiente, cit., p. 268. 
259 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Processo civil ambiental, cit., 2010, p. 29-31. 
260 DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo, op. cit., p. 54-55. 
261 DERANI, Cristiane, op. cit., p. 166-169. 
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ambientais como, por exemplo, o uso da água262. Também pode ser adotada tributação 

diferenciada dos produtos com a finalidade de estimular aqueles que produzam menor 

impacto ambiental263. 

A lógica econômica do poluidor-pagador também foi adotada pelo princípio do 

protetor-receptor, pelo qual é concedido estímulo econômico àquele que protege o meio 

ambiente264. Citamos caso prático no Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, em que 

os proprietários rurais ribeirinhos que preservavam o manancial do Rio Jaguari, sub-bacia 

hidrográfica das Posses que abastece o sistema Cantareira (fornecedor de água para cidade de 

São Paulo) foram remunerados pela Prefeitura265. 

 

 

10.6 Princípio da cooperação 

 

 

O princípio da cooperação é aplicado em diversos âmbitos, dentre os quais 

destacamos a cooperação internacional entre os Estados para proteção do meio ambiente266, 

estabelecida no princípio 7 da Declaração do Rio: 

 

Os Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a 
conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do 
ecossistema terrestre. Considerando as diversas contribuições para a 
degradação do meio ambiente global, os Estados têm responsabilidades 
comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a 
responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do 
desenvolvimento sustentável, tendo em vista as pressões exercidas por 
suas sociedades sobre o meio ambiente global e as tecnologias e recursos 
financeiros que controlam. 

 

A cooperação internacional decorre da necessidade de proteção integrada do meio 

ambiente, já que os danos ambientais não têm fronteiras. Citamos como exemplo a  chuva 

ácida no Canadá causada pela poluição emitida pelas indústrias do Norte dos Estados 

                                                           
262 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 270. 
263 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 321-323. 
264 Adotado pelo art. 6°, II, Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 
265 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 271-272. 
266 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Processo civil ambiental, cit., p. 26. 
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Unidos267. Por isso, é necessária a criação de política mundial de proteção do meio ambiente 

por meio de tratados internacionais de cooperação268. 

No direito interno observamos a cooperação quanto à competência comum dos entes 

federativos para a proteção do meio ambiente. A cooperação também se expressa no dever 

comum do Poder Público e da coletividade de proteger o meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações (art. 225, caput, da CF/88)269. 

 

 

11. Princípio da precaução 

 

 

Tratamos separadamente do princípio da precaução, pois é um dos mais importantes 

para garantir a efetiva proteção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, por 

isso, é um dos temas centrais deste trabalho.   

 

 

11.1 Origem histórica: princípio da prevenção 

 

 

O princípio da prevenção foi criado pela Convenção sobre Direito do Mar de 1982, 

que determina que os Estados publiquem a sua avaliação e a remetam às organizações 

internacionais competentes270. Prevenção significa “adoção de medidas antes da ocorrência de 

um dano concreto”271.  

A antecipação da ocorrência dos danos se justifica pela frequente impossibilidade de 

se reparar o dano ambiental ou pelo elevado custo para fazê-lo272. O objetivo da prevenção é, 

então, impedir danos ao meio ambiente através de medidas adotadas antes da execução de 

                                                           
267 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 278-279. 
268 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 278-279. 
269 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 64-66. 
270 KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre, op. cit., p. 133. 
271 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha; BOITEUX, Fernando Netto. Poluição eletromagnética e meio 

ambiente: o princípio da precaução. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 142. 
272 Impossibilidade de reparar, por exemplo, dissipação de uma espécie da fauna ou da flora, erosão, dispersão de 
poluentes no mar (KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre, op. cit., p. 132). 
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uma obra ou atividade, já que é melhor adotar medidas preventivas do que medidas 

reparatórias ou repressivas273. 

A prevenção exige o controle de atividades necessárias do ponto de vista econômico 

ou do interesse individual, mas que podem causar danos graves ao meio ambiente274. Assim, 

deve ser identificado o objeto que se pretende preservar, da forma mais ampla possível, e as 

fontes de poluição. Com base nessas informações é possível elaborar o planejamento 

ambiental e econômico para implantar a obra ou atividade. É necessária ainda a divulgação de 

informações completas para a sociedade civil e buscar o emprego da melhor tecnologia 

disponível para obter a autorização do Poder Público, que deverá monitorar a atividade e 

inclusive impor sanções administrativas e judiciais.  

Segundo Alexandre Kiss a prevenção é a regra de ouro do direito ambiental por 

razões ecológicas e econômicas, pois é impossível reparar certos danos ecológicos, como a 

extinção de uma espécie da fauna ou da flora, erosão, ou mesmo o despejo de poluentes no 

mar. Em outros casos, o dano pode ser reparado, mas o custo é muito elevado275. 

Ocorre que a prevenção se aplica apenas nos casos em que há comprovação do risco 

da atividade de forma clara na ciência276. No entanto, passou-se a perceber que a ciência não 

tem uma resposta única para todas as questões, devendo-se adotar medidas de prevenção 

mesmo diante da incerteza científica277. Nasceu, então, o princípio da precaução, que 

determina a imposição de medidas para redução do risco de dano mesmo diante da 

divergência científica quanto à possibilidade da sua ocorrência
278, já que é melhor adotar 

alguma medida de proteção do que não fazer nada279. 

A Alemanha foi pioneira na adoção da expressão “princípio da precaução”, que foi 

previsto no programa de meio ambiente do Governo Federal de 1971, posteriormente 

reiterado no relatório oficial de política ambiental de 1976280. No âmbito do direito 

internacional, o princípio foi previsto pela primeira vez na Conferência Internacional sobre o 

Mar do Norte de 1987 e repetido em outros tratados, quais sejam: Convenção sobre a 

                                                           
273 PRIEUR, Michel, op. cit., p. 71-72. 
274 Idem, ibidem. 
275 KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre, op. cit., p. 132. 
276 Idem, p. 136. 
277 SILVA, Solange Teles da. Princípio da precaução: uma nova postura em face dos riscos e incertezas 
científicas. In: VARELLA, Marcelo Dias. Ana Flávia Barros (orgs.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 81. 
278 KOURISLSKY, Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution. Paris: Odile Jacob, 2000, p. 11. 
279 PRIEUR, Michel, op. cit., p. 154. 
280 REHBINDER, Eckard. Precaution and sustainability: two sides of the same coin? In: DERANI, Cristiane 
(org.). Revista de Direito Ambiental Econômico: Transgênicos no Brasil e biossegurança, vol. 1. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2005, p. 21. 
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Proibição de Importação de Resíduos Perigosos para África (Bamako, 30 de janeiro de 1991), 

Tratado de Maastricht sobre a União Europeia (7 de fevereiro de 1992) e Convenção sobre a 

Proteção e a Utilização de Cursos d’Água Transfronteiriços (Helsinki, 9 de abril de 1992)281. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento de 

1992 (Declaração do Rio de 1992) deu dimensão global ao princípio da precaução, que até 

então era restrito à Europa282. Depois da Declaração do Rio, o princípio foi adotado em quase 

todos os tratados internacionais relativos ao meio ambiente283, tornando-se princípio geral do 

direito internacional284. 

O princípio da precaução também é aplicado no âmbito da jurisprudência 

internacional. Destacamos que a Organização Mundial do Comércio (OMC) aplicou o 

referido princípio ao entender legítima a proibição pela França da importação de asbesto, 

questionada pelo Canadá. O Canadá alegava que o produto vendido encapsulado e com 

treinamento para uso e manipulação do material não causaria risco ao meio ambiente. 

Todavia, a França entendia que apenas apontar a existência de asbesto e a educação sobre sua 

manipulação adequada não seria suficiente para afastar o risco à saúde e ao meio ambiente, 

sendo esse entendimento acolhido pela OMC285.  

Os critérios de aplicação do princípio da precaução no direito internacional 

econômico, segundo a OMC, são: haver dúvida relevante; a proibição comercial deve ser 

medida provisória e revista periodicamente;  os países devem empreender esforços para obter 

mais informações para a revisão da medida restritiva ao comércio286. 

O direito brasileiro adotou o princípio da precaução antes mesmo da Declaração do 

Rio, já que a Constituição Federal de 1988 prevê a proteção do meio ambiente mesmo diante 

                                                           
281 KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre, op. cit., p. 136. 
282 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha; BOITEUX, Fernando Netto, op. cit., p. 145 e 147. 
283 “On peut citer comme exemples: la Convention-cadre sur le changement climatique ( 9 mai 1992, art. 3, al. 
3); la Convention sur la diversité biologique (juin 1992, préambule) ; la Convention sur la Baltique (Helsinki 9 
avril 1992, art. 3, al. 2) ; la Convention sur l’Atlantique du Nort-Est (Paris, 22 septembre 1992, art. 2, art. 2, al. 
2a) ; la Convention sur le Danube (Sofia, 29 juin 1994, art. 2, al. 4) ; la Charte européenne de l’énergie 
(Lisbonne, 17 décembre 1994, art. 19, al. 1) ; l’Accord sur les stocks de poissons grands migrateurs ou 
chevauchant différentes zones maritimes (New York, 4 août 1995, art. 5, al. c et 6) ; le Protocole de Cartagène 
sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique (29 janvier 
2000, art. 11 al. 8) ; la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (22 mai 2001, art. 8, 
al.7 a) ; la Convention  pour la coopération en matière de protection et de développement durable de 
l’environnement marin et côtier du Pacifique du Nord-Est (Antigua, 18 février 2002, art. 5, al. 6 a) et l’Accord 
de l’ASEAN sur la pollution trans-frontière par des bumes (Kuala Lumpur, 10 juin 2002, art. 3, al. 3)” (KISS, 
Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre, op. cit., p. 136-137). 
284 SANDS, Philippe. O princípio da precaução. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros 
(org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 35. 
285 SETZER, Joana; GOUVEIA, Nelson da Cruz. Princípio da precaução rima com ação. Revista de Direito 

Ambiental, ano 13, n° 49, jan./mar. 2008, São Paulo, p. 172. 
286 Idem, p. 173. 
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do risco de dano do qual não há certeza científica (art. 225, incisos V e VII)287, mas a referida 

declaração foi importante para reafirmá-lo e trazer sua definição no princípio 15. 

 

 

11.2 Definição 

 

 

O princípio 15 da Declaração do Rio define o princípio da precaução nos seguintes 

termos: 

 

Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão 
aplicar amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. 
Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza 
científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja 
adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a 
degradação ambiental.  

 

A precaução não é a abstenção de desenvolver atividades que possam causar dano ao 

meio ambiente, mas implica em postura ativa para adotar “medidas eficazes em função dos 

custos para impedir a degradação ambiental”. Assim, a política de proteção ao meio ambiente 

deve ser ativa e não meramente proibitiva288. 

Aplica-se o princípio quando houver perigo de dano grave ou irreversível, mesmo 

que não haja certeza científica quanto à sua ocorrência. Nesse aspecto a precaução se 

distingue da prevenção, já que esta última só impõe a adoção de medidas quando a futura 

possibilidade de ocorrência do dano for comprovada. 

A precaução representa importante avanço na proteção do meio ambiente na medida 

em que é difícil haver certeza científica quanto aos possíveis danos, especialmente no caso de 

novas tecnologias ou quando novas pesquisas indicam risco relativo a atividades 

desenvolvidas há muito tempo289. Nesse sentido, há um rompimento do mito da ciência 

onipresente e onipotente
290.   

As pesquisas científicas para verificar a possibilidade de dano ao meio ambiente ou à 

saúde geralmente são elaboradas por equipe pluridisciplinar e podem apresentar resultados 

contraditórios. É possível também que novas pesquisas tragam resultado diferente da opinião 

                                                           
287 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha; BOITEUX, Fernando Netto, op. cit., p. 147. 
288 MACHADO, Paulo Affonso Leme, direito... cit., p. 99. 
289 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha; BOITEUX, Fernando Netto, op. cit., p. 40-42. 
290 SETZER, Joana; GOUVEIA, Nelson da Cruz, op. cit., p. 159. 
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científica majoritária, que poderá ser incorporado ao longo do tempo se estiver correto. 

Porém, o processo de incorporação dos novos resultados é demorado291 e pode ser que nunca 

se estabeleça algum tipo de consenso. Assim, diante da dificuldade de se estabelecer certeza 

científica, impõe-se a aplicação da precaução quando houver risco significativo de dano ao 

meio ambiente ou à saúde292.  

Entretanto, a configuração do risco não é simples. É importante diferenciar o risco da 

álea; o primeiro é um perigo mais ou menos previsível enquanto o último é um evento 

imprevisível293. Além disso, o risco não se confunde com o medo irracional, pois a 

possibilidade do dano é apontada por pesquisas científicas, ainda que não haja certeza. 

O risco pode ter vários níveis; a Holanda, por exemplo, classifica o risco de acidente 

da seguinte forma: (i) inaceitável (perigo) é aquele em que há risco de 10 mortes por ano em 

uma população de 10.000 habitantes; (ii) reduzido quando for de 10 mortes por ano em uma 

população de 10 milhões (precaução); (iii) tolerável, abaixo do nível anterior294.  

O risco também pode variar de acordo com o tipo de dano e a sua intensidade; por 

exemplo, a Convenção da Diversidade Biológica exige ameaça “sensível”, enquanto a 

Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas impõe como requisito a ameaça de “danos 

sérios e irreversíveis”295.  

Na análise de riscos é necessário separar o potencial daquele que não é plausível. 

Dentre os riscos plausíveis, deve-se graduar e decidir o nível do sinal de alerta296. O princípio 

da precaução aceita a inovação tecnológica, mas impõe a minimização do risco297. No direito 

brasileiro, a graduação do risco e a aplicação da precaução devem ser feitas por meio do 

licenciamento ambiental.  

É necessário aplicar a precaução em conjunto com outros princípios, como a 

proporcionalidade entre as medidas recomendadas e o nível de proteção objetivado, a 

coerência com as medidas já adotadas, a análise das vantagens e desvantagens da ação e da 

não ação e a avaliação das medidas levando em consideração a evolução da ciência. 

Acrescenta-se que o risco não deve ser considerado de forma estanque, mas 

reavaliado de acordo com as descobertas científicas298. A fixação de um padrão considerado 

                                                           
291 KOURISLSKY, Philippe; VINEY, Geneviève, op. cit., p. 61-62. 
292 PRIEUR, Michel, op. cit., p. 154. 
293 KOURISLSKY, Philippe; VINEY, Geneviève, op. cit., p. 16. 
294 REHBINDER, Eckard, op. cit., p. 23. 
295 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 101-103. 
296 KOURISLSKY, Philippe; VINEY, Geneviève, op. cit., p. 42. 
297 SILVA, Solange Teles da, op. cit., p. 80. 
298 WOLFRUM, Rüdiger. O princípio da precaução. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia 
Barros (org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 20. 



90 

 

seguro deve ser constantemente revista para que esteja atualizada com as novas descobertas 

sobre o risco, devendo-se buscar dados em pesquisas realizadas por instituições 

independentes299, bem como permitir o acesso ao público para que haja possibilidade de 

discuti-lo300.  

 

 

11.3 Inversão do ônus da prova 

 

 

Uma das consequências da aplicação do princípio da precaução é a inversão do ônus 

da prova. Ou seja, cabe ao empreendedor demonstrar que a atividade ou obra não provoca 

significativo impacto ambiental. Em caso de dúvida quanto ao risco de dano, devem-se adotar 

medidas de precaução.  

No direito administrativo, uma das formas de inversão do ônus da prova ocorre na 

aprovação de produtos que demandam autorização prévia para a comercialização, como  

medicamentes, pesticidas e aditivos de alimentos. Incumbe ao interessado em comercializar o 

produto demonstrar, com base em estudos científicos, que as substâncias não são 

potencialmente danosas, pois não se pode liberar a sua comercialização sem que haja certeza 

quanto à sua segurança301.  

O princípio da precaução também modifica a regra geral do ônus da prova do 

processo civil brasileiro (art. 333, caput, I e II, do CPC). Assim, incumbe ao empreendedor 

comprovar que a atividade ou obra não provoca risco ao meio ambiente, ou que este é 

tolerável segundo as normas que regem o direito ambiental302.  

Dessa forma, a inversão do ônus da prova pode ser aplicada na ação coletiva (ação 

popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo), nas ações de controle 

concentrado de constitucionalidade (ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de 

constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e arguição de 

                                                           
299 HERMITTE, Marie-Angèle; DAVID, Virginie. Avaliação dos riscos e princípio da precaução. In VARELLA, 
Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (org.). Princípio da precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 
120. 
300 Idem, p. 127. 
301 COMISSION OF EUROPEAN COMMUNITIES. Communication from the Commission on the 
precautionary principle. Brussels, 2000, p. 21. Disponível em:  
<http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub07_en.pdf>. Acesso em 15/11/2013. 
302 MACHADO, Paulo Affonso Leme. O princípio da precaução e o direito ambiental. Revista de Direitos 

Difusos, vol. 2, n° 8, ago. 2001, São Paulo, p. 1.092. 
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descumprimento do preceito fundamental) e até mesmo nas ações individuais em que o 

princípio da precaução for aplicado.   

A jurisprudência admite amplamente a inversão do ônus da prova para que o 

empreendedor comprove que sua atividade não causa risco ao meio ambiente ou que não é 

responsável pelo dano ambiental, com fundamento no princípio da precaução, que determina 

in dubio pro natura. Citamos a título exemplificativo a inversão do ônus da prova em que a 

concessionária que construiu usina hidrelétrica deveria provar que não causou o dano 

ambiental alegado pelos autores (pescadores)303. Em outro precedente do STJ, o ônus da 

prova foi invertido para que a empresa requerida comprovasse que sua atividade não causava 

dano ambiental304.  

 

 

11.4 Aplicação no direito brasileiro 

 

 

A aplicação do princípio da precaução deve se iniciar com ampla avaliação científica 

para identificar o grau de incerteza quanto ao risco, devendo todas as partes interessadas atuar 

no estudo sobre as várias opções de gerenciamento do risco. Com base no prévio estudo, 

podem ser adotadas medidas para mitigação do risco para atingir o nível de proteção 

adequada, que devem levar em consideração não apenas os riscos imediatos, mas também os 

efeitos por longo prazo305. Veremos que os meios de proteção do meio ambiente demandam 

prévio estudo sobre o risco.  

As medidas de mitigação do risco podem consistir na adoção de padrões de 

qualidade, padrões de emissão e limite de exposição, fixados com base na melhor tecnologia 

disponível306. Citamos como exemplo o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

criado pela Resolução CONAMA 5/89, criado para estabelecer limites e padrões de emissão, 

medidas de médio e curto prazo, monitoramento, prevenção, dentre outros. Foi 

complementada pela Resolução CONAMA n° 3/90, que estabelece padrão de qualidade do ar 

                                                           
303 STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp n° 206748/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/02/2013, DJe 
27/02/2013. No mesmo sentido: STJ, 2ª Turma, REsp n° 1060753/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 1°/12/2009, 
DJe 14/12/2009. 
304 STJ, 2ª Turma, REsp n° 972902/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 25/08/2009, DJe 14/09/2009. 
305 COMISSION OF EUROPEAN COMMUNITIES, op. cit., p. 21. 
306 SETZER, Joana; GOUVEIA, Nelson da Cruz, op. cit., p. 174-179. 
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com máxima concentração de poluentes. Outro exemplo é a Lei n° 8.723/93, que estabelece 

limites de emissão de poluentes por automóveis307.  

O poder de polícia da Administração Pública também pode ser instrumento de 

aplicação da precaução, já que permite a fiscalização com caráter preventivo das obras e 

atividades que tenham potencial impacto ambiental308, a aplicação de sanção administrativa 

em caso de descumprimento dos deveres de precaução e o licenciamento de atividades que 

causem dano ao meio ambiente.  

Trataremos de algumas formas de aplicação do princípio da precaução pela 

Administração Pública para a proteção do meio ambiente em seus diversos aspectos –  

natural, cultural, urbano e do trabalho – fundadas no princípio da precaução, cuja finalidade 

deve ser garantir a existência humana “seja pela proteção de seu ambiente como pelo 

asseguramento da integridade da vida humana”309. 

 

 

11.4.1 Licenciamento ambiental 

 

 

O licenciamento é exigido para “atividades ou empreendimentos utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental” (art. 2°, I, da LC n° 140/2011). O artigo 2° da Resolução 

CONAMA 1/86310 elenca as atividades que devem ser submetidas ao licenciamento, mas o rol 

                                                           
307 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 600. 
308 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 174-177. 
309 DERANI, Cristiane, op. cit., p. 171. 
310 “I. estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento; II. ferrovias; III. portos e terminais de 
minério, petróleo e produtos químicos; IV. aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, art. 48, do Decreto Lei 
nº 32, de 18 de novembro de 1966; V. oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 
esgotos sanitários; VI. linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 Kw; VII. obras hidraúlicas para 
exploração de recursos hidrícos, tais como: barragem para quaisquer fins hidrelétricos, acima de 10 MW, de 
saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos 
d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; VIII. extração de combustível fóssil 
(petróleo, xisto, carvão); IX. extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 
X. aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; XI. usina de geração de 
eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW; XII. complexo e unidades 
industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e 
cultivo de recursos hidróbios; XIII. distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI; XIV. exploração 
econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100ha (cem hectares) ou menores, quando atingir áreas 
significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; XV. projetos urbanísticos, 
acima de 100ha (cem hectares) ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e 
dos órgãos municipais e estaduais competentes; XVI. qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados 
ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia; XVII. projetos agropecuários que 
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não é taxativo, pois o referido dispositivo usa a expressão “tais como”. Ademais, o artigo 225,  

§ 1°, IV da CF/88, prevê que o licenciamento deve ser exigido para todas as obras ou 

atividades potencialmente poluidoras. 

O licenciamento ambiental visa compatibilizar a implantação de um empreendimento 

com a proteção ao meio ambiente. Ele consiste no exercício do poder de polícia – por meio de 

processo administrativo que deve observar todas as garantias constitucionais processuais311 – 

para garantir a efetividade do princípio da prevenção e da precaução312. 

 

 

11.4.1.1 Competência 

 

 

Os incisos VI e VII do artigo 23 da CF/88 preveem que os entes federativos têm 

competência administrativa comum para tutelar o meio ambiente. A cooperação entre os entes 

federativos pode ser disciplinada por lei complementar, cuja finalidade deve ser “o equilíbrio 

do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (art. 23, par. único, CF/88).  

Antes da regulamentação da competência comum para fazer o processo de 

licenciamento ambiental, o órgão ambiental competente era definido com base no critério de 

prevalência de interesse313. Assim, nas obras com impacto em área indígena, por exemplo, a 

competência do licenciamento era do IBAMA, mas se não houvesse interesse federal a 

competência era do órgão ambiental estadual. O IBAMA tinha competência para conceder 

licença em caráter supletivo, “sem prejuízo de outras licenças exigíveis” (art. 10, caput, da 

Lei n° 6.938/81, revogada pela LC 140/2011). 

Por isso, era possível exigir mais de uma licença ambiental por órgãos ambientais de 

diferentes entes federativos. Citamos como exemplo o caso da obra de drenagem do Rio 

Itajaí-Açu no estado de Santa Catarina em que o STJ entendeu que o IBAMA tinha 

competência para exigir licenciamento ambiental – embora houvesse processo de 

licenciamento pelo órgão estadual –, já que o empreendimento poderia afetar o mar territorial 

                                                                                                                                                                                     

contemplem áreas acima de 1.000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos 
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental”. 
311 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 203. 
312 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 405-406. 
313 ALONSO JR., Hamilton. Da competência para o licenciamento ambiental. In: FINK, Daniel Roberto; 
ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental, 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2004 p. 46-54. 
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e a zona costeira314. Outro caso emblemático foi o caso do Rodoanel Mário Covas em que o 

licenciamento se iniciou perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mas o MPF 

requereu licenciamento também pelo IBAMA em razão da complexidade e extensão do 

empreendimento. Na fase de recurso de apelação em ação civil pública, o MPF, o Estado de 

São Paulo e o IBAMA fizeram acordo para que fosse feito um único licenciamento com 

atuação conjunta da Secretaria estadual e do IBAMA, garantindo a efetiva proteção do meio 

ambiente315. 

A realização de mais de um processo de licenciamento é situação inconveniente para 

o empreendedor, pois demanda tempo e custo para a realização da atividade ou obra. Para 

buscar afastar esse “inconveniente” decorrente da proteção do meio ambiente, o governo 

federal se articulou para aprovar lei complementar que definisse a competência do 

licenciamento para agilizar o licenciamento das obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC)316. Foi aprovada a Lei Complementar n° 140 de 2011 para, dentre outras 

finalidades, “harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de 

atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir uma 

atuação administrativa eficiente” (art. 3°, III, da LC n° 140/2011). 

Ou seja, a finalidade da lei complementar não é aprimorar o processo de 

licenciamento, mas facilitar a concessão das licenças ambientais ao empreendedor, 

especialmente quando este for a União ou alguma concessionária de serviço público. Dessa 

forma, a sua interpretação deve ser cuidadosa, levando em consideração os dispositivos 

constitucionais que determinam a atuação conjunta dos entes federativos na proteção do meio 

ambiente, não podendo a competência comum ser transformada em privativa, única e 

especializada por lei infraconstitucional317.  

Os artigos 7° a 9° da LC n° 140/2011 definem a competência da União, Estados e 

Municípios. A competência da União é definida primordialmente com base no critério de 

localização da obra ou atividade e apenas excepcionalmente no critério de interesse (art. 7°, 

XIV, da LC n° 140/2011)318. Os Estados têm competência residual para realizar o 

licenciamento ambiental (art. 8°, XIV e XV, da LC n° 140/2011). Em caso de omissão do 

                                                           
314 STJ, 1ª Turma, REsp 588022/SC, rel. Min. José Delgado, j. 17/02/2004, DJ 05/04/2004, p. 217. 
315 TRF 3ª Região, 6ª Turma, Apelação n° 20036100025724-4, rel. Des. Consuelo Yoshida, j. 09/03/2005, DJU 
22/03/2005. 
316 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental, 5ª ed. Niterói: Impetus, 2013, p. 
285. 
317 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 183 
318 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence, op. cit., p. 38-39. 
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órgão competente, os outros entes federativos podem atuar em caráter supletivo para realizar 

o licenciamento ambiental (art. 15 da LC n° 140/2011).  

A primeira questão que se coloca é a definição da competência da União (art. 7°, 

XIV, “h”, da LC n° 140/2011) e dos Municípios (art. 9°, XIV, “a”, da LC n° 140/2011) por 

Comissão composta apenas por membros do Poder Executivo, quando deveria ter a 

participação de representantes do Poder Legislativo e da sociedade civil. Ademais, a 

competência dos entes federativos é definida pela Constituição como comum, não podendo 

ser submetida ao critério de órgãos administrativos319.  

Criticamos também a disciplina legal quanto à suposta não vinculação da 

manifestação de outro órgão ambiental dirigido ao órgão competente para fazer o 

licenciamento (art. 13, § 1°, da LC n° 140/2011). A manifestação de outros entes federativos 

deve ser levada em consideração sob pena de anulação da licença, já que a competência para a 

proteção do meio ambiente é comum320.  

Deve também ser interpretada com ressalvas a previsão de que “os empreendimentos 

e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo” 

(art. 13, caput, da LC n° 140/2011). Em situações excepcionais, pode-se admitir a existência 

de mais de um licenciamento por diferente órgão ambiental se o interesse de determinado ente 

federativo não estiver contemplado no licenciamento realizado por outro. Por exemplo, o 

licenciamento realizado por órgão federal não impede o licenciamento pelo Município para 

abordar impacto ambiental local321. 

 

 

11.4.1.2 Licenças ambientais: prévia, de instalação e de operação 

 

 

Durante o licenciamento, o órgão ambiental pode conceder, sucessivamente, licença 

prévia, de instalação e de operação.  

A licença prévia deve ser concedida na fase preliminar de planejamento para atestar 

a viabilidade do empreendimento ou da atividade, bem como estabelecer os requisitos básicos 

e condições que devem ser atendidos na fase de implementação, cujo prazo de validade não 

                                                           
319 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 796. 
320 MACHADO, Paulo Affonso , Direito ambiental brasileiro, cit., p. 326. 
321 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 130. 
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poderá exceder cinco anos (art. 8°, I, c/c art. 18, I e § 1°, ambos da Resolução CONAMA n° 

237/97). 

A licença de instalação permite a instalação do empreendimento ou atividade em 

consonância com os planos, programas e projetos aprovados. O prazo máximo da licença de 

instalação é de seis anos (art. 8°, II, c/c art. 18, II e § 1°, ambos da Resolução CONAMA n° 

237/97). 

A licença de operação autoriza o desenvolvimento da atividade ou empreendimento, 

desde que sejam observados os requisitos das licenças anteriores, cujo prazo, via de regra, 

deve ser de no mínimo quatro anos e no máximo dez, podendo ser modificado caso a 

atividade ou empreendimento estejam sujeitos a modificações em prazo inferior (art. 8°, III, 

c/c art. 18, III e § 2°, ambos da Resolução CONAMA n° 237/97). A sua renovação deve ser 

requerida com antecedência mínima de cento e vinte dias da expiração da validade, que fica 

prorrogada até a manifestação definitiva do órgão ambiental (art. 18, § 4°, da Resolução 

CONAMA n° 237/97). Na sua renovação, o órgão ambiental ainda pode aumentar ou 

diminuir motivadamente o prazo concedido no período de vigência anterior (art. 18, § 3°, da 

Resolução CONAMA n° 237/97). 

A licença prévia deve abranger o empreendimento como um todo, porém a licença de 

instalação pode ser concedida por etapas se ainda faltar cumprimento de determinada 

condição da licença prévia. Por exemplo, na licença prévia para construção de hidrelétrica 

concedida com várias condicionantes, é possível conceder licença de instalação do canteiro de 

obras enquanto são atendidas as condições impostas pelo órgão licenciador. A licença parcial 

não obriga o órgão ambiental a conceder licença para as demais etapas. Ademais, ela só é 

cabível se as atividades forem independentes. Assim, não pode ser deferida licença de 

terraplanagem separada do asfaltamento da estrada, por exemplo322.  

Conforme vimos acima, a licença ambiental concedida no procedimento de 

licenciamento não tem caráter definitivo, comportando constante reavaliação pelo órgão 

ambiental da situação fática, que deve reexaminar os riscos ambientais conforme o avanço das 

pesquisas científicas, podendo impor novas condições para atender ao princípio da 

precaução323. Caso o órgão ambiental conceda a licença ambiental sem fazer a reavaliação dos 

riscos considerando as descobertas científicas mais recentes, é possível que os interessados 

requeiram a realização de novo estudo sobre a atividade ou empreendimento para que seja 

efetivamente observado o princípio da precaução.  

                                                           
322 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, op. cit., p. 61-62. 
323 WOLFRUM, Rüdiger, op. cit., p. 20. 
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O órgão ambiental tem discricionariedade na concessão das licenças na medida em 

que pode impor requisitos para sua concessão. Também podem ser negociados os prazos, as 

etapas de implantação, o plano de recuperação, dentre outras possibilidades. É vedado apenas 

que o órgão licenciador imponha menos requisitos do que a lei prevê para o 

empreendimento324. 

O artigo 19 da Resolução CONAMA n° 237/97 prevê que o licenciador pode 

modificar as condições e as medidas de controle e adequação, bem como cancelar ou 

suspender a licença concedida. As referidas modificações podem ser feitas se for descumprido 

dispositivo legal ou condição estabelecida no licenciamento, se as informações fornecidas ao 

órgão ambiental não estiverem corretas, ou ocorrerem fatos não previstos anteriormente, e se 

houver superveniência de graves riscos ambientais e à saúde. No caso de informações 

incorretas, a licença é nula, pois se fundamentou em dados falsos325. A licença também pode 

ser modificada se surgir nova e acessível tecnologia que pode mitigar o impacto ambiental326. 

As hipóteses previstas no artigo 19 da referida Resolução demonstram que a licença 

é precária, já que pode ser alterada por fatos posteriores à sua vigência. Assim, a licença não 

consiste em direito subjetivo327. Por isso, tecnicamente a licença se aproxima mais de uma 

autorização administrativa do que de uma licença328. Caso contrário, a licença não poderia ser 

modificada se estivessem preenchidos os requisitos legais para sua concessão329. 

A falta de exigência do licenciamento para atividades potencialmente poluidoras é 

crime, segundo o artigo 60 da Lei n° 9.605/98, assim como o obstáculo à fiscalização 

ambiental (art. 69 da mesma lei). Também é crime funcional a afirmação falsa, omissão ou 

sonegação de informações ou dados técnicos em procedimento de licenciamento por 

funcionário público (art. 66 da Lei n° 9.605/98). 

Incumbe ao órgão competente para conceder a licença ambiental a lavratura de auto 

de infração ambiental para instaurar processo administrativo, a apuração da violação à 

legislação ambiental e a aplicação das penalidades cabíveis (art. 17, caput, da LC n° 

140/2011). Os órgãos ambientais de outros entes federativos também têm competência para 

fiscalizar a violação da legislação ambiental, podendo inclusive adotar medidas necessárias 

para impedir ou mitigar dano ambiental, e depois comunicar o órgão competente para adotar 
                                                           
324 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 413. 
325 Idem, p. 414-415. 
326 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 623. 
327 Édis Milaré tem entendimento contrário ao afirmar que a licença ambiental tem estabilidade jurídica, embora 
tenha prazo de validade pré-determinado, não podendo ser revogada com base no critério discricionário do Poder 
Público (MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 785). 
328 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 322-323. 
329 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 414-415. 
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as providências cabíveis (art. 17, §§ 2° e 3°, da LC n° 140/2011). Em caso de inércia do órgão 

competente, outro ente federativo pode lavrar auto de infração e adotar as demais medidas 

legais para apurar e punir a violação às normas ambientais330.  

 

 

11.4.1.3 Medidas judiciais  

 

 

É possível que os órgãos licenciadores privilegiem o interesse ao desenvolvimento 

econômico em detrimento da proteção ao meio ambiente e da saúde humana. Por isso, pode 

ser proposta ação coletiva para questionar a legalidade do licenciamento ambiental, ou a 

dispensa indevida do licenciamento para obra ou atividade que causa risco ou perigo331. 

Nesses e em outros casos o licenciamento deve ser revisto porque “não há direitos adquiridos 

contra a natureza nem contra a própria coletividade”332.  

Mesmo se o empreendimento já estiver concluído sem a devida licença ambiental, 

ela pode ser exigida por meio de ação judicial, pois “a teoria do fato consumado não pode ser 

invocada para conceder direito inexistente sob a alegação da consolidação da situação fática 

pelo decurso do tempo”333, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 

Citamos, a título exemplificativo, a determinação de demolição de restaurante construído em 

área de preservação permanente sem o devido licenciamento ambiental334. 

Caso tenha sido concedida a licença sem observar todas as exigências da proteção ao 

meio ambiente, pode ser ajuizada ação judicial para anulá-la e adotar as medidas necessárias 

para reparar o eventual dano ao meio ambiente. 

 

 

                                                           
330 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 331-332. 
331 O princípio da precaução se aplica ao risco de dano eventual, e ao risco de dano do qual não há controvérsia 
se aplica o princípio da prevenção. Teresa Ancona Lopez distingue risco de perigo com clareza: “perigo é tudo 
aquilo que ameaça ou compromete a segurança de uma pessoa ou uma coisa. É conhecido e real. Perigo é 
concreto. Às situações de perigo deve ser aplicado o princípio da prevenção. [...] O risco é o perigo eventual 
mais ou menos previsível, diferentemente da álea (imprevisível) e do perigo (real). O risco é abstrato. A ele se 
aplica o princípio da precaução.” (LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da 

responsabilidade civil. Tese [Professora Titular de Direito Civil]. Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2008, p. 16, grifos no original). 
332 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Transposição das águas do Rio São Francisco: uma abordagem jurídica da 
controvérsia. In: SALLES, Carlos Alberto de. As grandes transformações do processo civil brasileiro: 
homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 250. 
333  STF, 1ª Tuma, AgRg no RE n° 609748/RJ, rel. Min. Luiz Fux., j. 23/08/2011, DJe 13/09/2011. 
334 STJ, 2ª Turma, REsp n° 1223092/SC, rel. Min. Castro Meira, j. 06/12/2012, DJe 04/02/2013. 
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11.4.2 Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

Para que a licença ambiental seja concedida é necessária prévia Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA)335, cuja finalidade é “transparência, informação e participação na 

identificação dos impactos que obras, serviços, atividades e empreendimentos possam causar 

ao meio ambiente” 336. A AIA pode ser feita por meio de Estudo prévio de Impacto Ambiental 

(EIA), Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), relatório ambiental preliminar, plano e 

projeto de controle ambiental, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação 

de área degradada, análise preliminar de risco, dentre outros337.  

Destacamos o EIA338 como principal instrumento para avaliação ambiental de obras 

e atividades que possam provocar significativo impacto ambiental (art. 225, IV, da CF/88, art. 

2° da Resolução CONAMA n° 1/86 e art. 3°, caput, da Resolução CONAMA n° 237/97). O 

“significativo” impacto é presumido por lei nos casos elencados pelo artigo 2° da Resolução 

CONAMA n° 1/86, e nas hipóteses não previstas na legislação cabe ao órgão ambiental 

examinar o potencial dano causado ao meio ambiente. Ele deve ser apresentado antes da 

concessão da licença prévia, podendo ser realizados estudos complementares ao longo do 

processo de licenciamento339.  

O conteúdo do EIA deve abranger pelo menos as alternativas tecnológicas340 e de 

implantação do empreendimento, os impactos ambientais nas fases de implementação e de 

operação, área geográfica atingida, considerar planos e programas governamentais e abranger 

                                                           
335 A AIA foi adotada pela primeira vez no direito brasileiro pelo Decreto estadual n° 1.633/77 do Rio de 
Janeiro, que determinava a avaliação do impacto ambiental para que o órgão administrativo aprovasse ou 
rejeitasse projeto. No âmbito federal, a introdução da avaliação do impacto de empreendimento se deu pela Lei 
de zoneamento industrial (art. 10, § 3°, da Lei n° 6.803/80) (RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental 

esquematizado, cit., p. 603-604).  
336 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 605. 
337 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 740 e 744. 
338 Nesse sentido também determina o princípio 17 da Declaração do Rio de 1992: “A avaliação de impacto 
ambiental, como instrumento nacional, deve ser empreendida para atividades planejadas que possam vir a ter 
impacto negativo considerável sobre o meio ambiente, e que dependam de uma decisão de uma autoridade 
nacional competente.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. United Nations Conference on 

Environment and Development. Rio de Janeiro, 3-14 jun. 1992). 
339 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematicado, cit., p. 618. Em sentido contrário, Paulo 
de Bessa Antunes afirma que o EIA deve ser realizado após a licença prévia porque a Constituição Federal exige 
que seja anterior à instalação do empreendimento e não à aprovação preliminar do projeto. A concessão após a 
licença prévia evitaria despesas desnecessárias com novos estudos (ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito 

ambiental,- cit., p. 216-217). 
340 Por exemplo, no EIA para geração de energia elétrica por meio de usina hidrelétrica, devem ser examinadas 
as demais fontes de geração de energia (MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 652).  
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os impactos sociais e humanos. O órgão ambiental ainda pode impor outros requisitos de 

acordo com as peculiaridades da obra ou atividade341. 

O EIA deve ser elaborado por equipe técnica multidisciplinar devidamente 

habilitada, contratada pelo empreendedor e responsável pelas informações prestadas. Aliás, o 

empreendedor deve arcar com todas as despesas para a realização do EIA342. Após a sua 

conclusão, deve ser elaborado Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) com conceitos, 

informações técnicas explicadas de forma compreensível ao público, ilustrado por mapas, 

quadros, gráficos e outros recursos visuais que facilitem a interpretação das informações, bem 

como as alternativas tecnológicas e as vantagens e desvantagens do empreendimento343. 

O EIA pode ainda prever medidas de compensação ambiental, que devem ser 

debatidas com o empreendedor e a sociedade de forma transparente. Nem tudo pode ser 

objeto de negociação na compensação, pois alguns danos ambientais são inadmissíveis, como, 

por exemplo, a extinção de uma espécie da fauna ou da flora, já que contraria o artigo 225, § 

1°, II, da CF/88344. Além disso, só podem ser compensados os danos não reparáveis e não 

mitigáveis, devendo ser avaliado o benefício do empreendimento para a sociedade em relação 

à extensão do dano345.  

O valor destinado à compensação ambiental deve ser aplicado em unidade de 

conservação a ser definida pelo órgão ambiental, cujo montante não deve ser inferior a meio 

por cento do custo total do empreendimento (art. 36, § 1°, da Lei n° 9.985/2000), não havendo 

previsão de limite máximo346. O método de cálculo do limite mínimo a ser destinado para a 

compensação é criticado porque o custo total da obra pode ser elevado em razão da adoção de 

tecnologias que reduzam o impacto ambiental e também por não haver relação entre o custo 

do empreendimento e seu impacto ambiental347. Por isso, o STF declarou inconstitucional o 

limite mínimo previsto em lei348.  

Deve ser dada publicidade ao EIA (art. 5°, XXXIII c/c art. 225, IV, in fini, ambos da 

CF/88 e art. 3° da Resolução CONAMA n° 237/97) e possibilidade de manifestação dos 

                                                           
341 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 651-655. 
342 Idem, p. 661-664. 
343 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 766. 
344 Idem, p. 260. 
345 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 978. 
346 Paulo de Bessa Antunes, por outro lado, afirma que a não previsão de limite máximo permitiria que o órgão 
ambiental tivesse pleno arbítrio para a fixação da indenização. Assim, deve ser adotado o critério de meio por 
cento do custo total do empreendimento como limite máximo do valor a ser compensado (idem, p. 996-999). 
347 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 641.  
348 STF, Pleno, ADI n° 3378/DF, rel. Min. Carlos Britto, j. 09/04/2008, DJe 19/06/2008. 
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interessados, seja por meio da disponibilização do  RIMA349 (art. 11, caput, da Resolução 

CONAMA n° 1/86) ou da realização de audiência pública (art. 11, § 2°, da Resolução 

CONAMA n° 1/86 c/c art. 1° da Resolução CONAMA n° 9/87), que estudaremos adiante. 

 A publicidade garante que a população exponha ao Poder Público seu 

posicionamento para que também seja levado em consideração no processo de 

licenciamento350. Além disso, é um meio de o empreendedor e o Poder Público esclarecerem 

dúvidas e analisarem críticas e sugestões sobre o projeto351. Se não forem prestadas as 

informações devidas, pode-se suspender a audiência pública, como ocorreu no caso da 

transposição do Rio São Francisco, em que a Justiça mineira concedeu liminar em ação civil 

pública proposta pelo Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Estadual de Minas 

Gerais352, já que o IBAMA não tinha esclarecido diversas dúvidas, omissões e falhas do 

EIA353. 

A conclusão do EIA deve ter a avaliação favorável ou desfavorável do projeto354. 

Ainda que o órgão licenciador tenha discricionariedade para decidir sobre a concessão da 

licença ambiental355, a decisão deve considerar os elementos técnicos trazidos pelo EIA-

RIMA.  

Ressaltamos que os estudos apresentados durante o EIA são realizados por técnicos, 

que emitem juízo de probabilidade quanto ao risco sob influência dos valores sociais e morais 

do grupo em que estão inseridos. Assim, o parecer técnico não é “neutro” em relação aos 

valores sociais e políticos
356. Citamos como exemplo a divergência quanto às causas do 

aquecimento global em que os cientistas ligados aos países mais poluidores, especialmente os 

Estados Unidos, alegam que seria um processo natural, e outros pesquisadores independentes 

ou ligados a organizações internacionais de proteção ao meio ambiente advertem que o 

aquecimento global decorre da poluição atmosférica. Por isso, deve ser garantida a 

                                                           
349 O art. 2°, I, da Lei n° 10.650/2003 ainda determina que os órgãos ligados ao Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA) permitam “o acesso público aos documentos, expedientes e processos administrativos 
que tratem de matéria ambiental e [forneçam] todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda, em 
meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a: I – qualidade do meio ambiente”. 
350 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 297-300. 
351 GRANZIERA, Maria Luiza Machado, op. cit., p. 398. 
352 Seção Judiciária de Minas Gerais, 12ª Vara Federal, ACP n° 000224-16.2005.4.01.3800, juiz fed. João Carlos 
Costa Meyer Soares, DOE 20/10/2005. 
353 STF, Pleno, Rcl n° 3074/MG, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04/08/2005, DJ 30/09/2005, p. 5. 
354 Idem, p. 243. 
355 O EIA é peça de informação técnica colocada à disposição da Administração Pública que não tem caráter 
vinculante. O órgão ambiental não está obrigado a decidir de acordo com estudo realizado por agente privado 
(ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental,  cit., p. 634 e 649).  
356 SOARES, Ana Paula Mercante. O risco ambiental na sociedade contemporânea e a (in)aplicabilidade do 
princípio da precaução: apontamentos a partir do socioconstrutivismo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE DIREITO AMBIENTAL. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008, p. 598-599. 
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participação de cientistas com diferentes posições quanto ao risco, para que a autoridade 

administrativa possa fundamentar sua decisão com base em visão mais ampla sobre a questão 

ambiental.  

É possível que a Administração Pública conceda indevidamente o licenciamento 

ambiental sem a realização do EIA. O STF já concedeu liminar em sede de medida cautelar na 

ação declaratória de inconstitucionalidade para suspender lei estadual que dispensava o EIA 

para atividades potencialmente poluidoras357. O STJ, por sua vez, deu provimento ao recurso 

especial para reconhecer a violação ao artigo 10 da Lei 6.938/81 pela Prefeitura, que passou a 

depositar o lixo da cidade em terreno sem a realização do estudo de impacto ambiental358. 

 

 

11.4.3 Audiência pública 

 

 

No processo de licenciamento ambiental, é obrigatória a divulgação do EIA-RIMA 

para possibilitar a sua consulta pela população, podendo ser feitas críticas e comentários por 

órgãos públicos ou outros interessados (art. 11, § 2°, da Resolução CONAMA n° 1/86). 

Ocorre que a consulta pública pode não ser suficiente para garantir a participação popular, 

podendo ser convocada audiência pública pelo órgão licenciador.  

Inicialmente, a audiência pública tinha caráter preponderantemente informativo, já 

que seu cabimento era previsto “para informação sobre o projeto e seus impactos e discussão 

do RIMA” (art. 11, § 2°, da Resolução CONAMA n° 1/86)359. Todavia, a disciplina 

legislativa sobre o seu procedimento estabeleceu a dupla finalidade da audiência pública 

como meio de informação para a sociedade e, ao mesmo tempo, instrumento de participação 

na decisão do órgão ambiental (art. 1°, da Resolução CONAMA 9/87).  

A audiência pública360 representou uma conquista do movimento de conscientização 

ambiental. Ela visa propiciar a participação direta da sociedade na decisão sobre a 

                                                           
357 STF, Pleno, MC na ADIN n° 1086-7/SC, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 01/08/1994, DJ 16/09/1994, p. 42279. 
358 STJ, 2ª Turma, REsp n° 163483, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, rel. p/ acórdão Min. Adhemar Maciel, 
j. 01/09/1998, DJ 29/03/1999, p. 150. 
359 MOREIRA, Diogo Rais Rodrigues. Audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Dissertação de 
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica. São Paulo, 2011, p. 14-15. 
360 A audiência pública não se confunde com sessão pública e reunião popular. Na sessão pública, a população 
apenas assiste a ela, sem participar da exposição de forma ativa como na audiência pública. As reuniões públicas 
têm caráter informal cuja finalidade é a troca de informações entre autoridades e população. Os funcionários 
públicos ouvem a opinião da população, mas a reunião não tem caráter vinculante (DAL BOSCO, Maria Goretti. 
Audiência pública como direito de participação. Revista dos Tribunais, ano 92, vol. 809, mar./2003, São Paulo, 
p. 734). 
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necessidade e adequação do empreendimento, possibilitando a apresentação de alternativas e 

críticas ao projeto361. A audiência pública é meio de efetivação dos direitos constitucionais à 

educação ambiental e à informação362.  

Deve-se possibilitar a discussão dos interesses em conflito na audiência pública, 

garantindo a participação da sociedade na solução363. Assim, a decisão do órgão ambiental no 

licenciamento não se baseará apenas em critérios técnicos científicos, mas também nas 

considerações da comunidade interessada expostas na audiência364. 

A participação popular na audiência pública também garante a efetiva aplicação do 

princípio da precaução, já que possibilita a apresentação e discussão de diversos aspectos do 

risco ambiental. É possível que o EIA-RIMA considere que determinado risco ambiental é 

irrelevante ou não abrange a área total que pode sofrer significativo impacto ambiental, mas 

na audiência pública os setores interessados da sociedade ou o Ministério Público podem 

trazer pesquisa científica e novos elementos fáticos que demonstrem a insuficiência do estudo 

de impacto.  

O órgão ambiental competente para fazer o licenciamento tem a faculdade de 

convocar audiência pública, porém ela se torna obrigatória se for requerida por entidade civil, 

pelo Ministério Público, ou por mais de 50 cidadãos (art. 2°, caput, da Resolução CONAMA 

n° 9/87). 

O procedimento da audiência deve observar o princípio do contraditório, garantindo 

a efetiva participação das diferentes correntes de opinião, e disponibilizar previamente as 

informações do empreendimento365. As exposições em audiência pública devem contribuir 

para melhor decisão do órgão ambiental e não se tornar um “comício em que determinado 

partido se promove ou apresenta seu programa”366. 

No âmbito federal, a prévia informação é garantida por meio da divulgação do RIMA 

e da possibilidade de requerimento de audiência mediante publicação em edital367 no prazo 

mínimo de 45 dias (art. 2°, § 1°, da Resolução CONAMA n° 9/87). A audiência deve ser 

                                                           
361 FINK, Daniel Roberto. Audiência pública em matéria ambiental no direito brasileiro. Justitia, ano 57, vol. 
169, jan./mar. 1995, São Paulo, p. 63. 
362 CAVEDON, Fernanda de Salles; DOMINGOS, Silvia. A audiência pública como instrumento de participação 
pública e acesso à informação nos processos decisórios de licenciamento ambiental: espaço de cidadania 
ambiental? Revista de Direitos Difusos: licenciamento ambiental, vol. 27, set./out. 2004, São Paulo, p. 3.800. 
363 FINK, Daniel Roberto, op. cit., p. 62-63. 
364 CAVEDON, Fernanda de Salles; DOMINGOS, Silvia, op. cit., p. 3.798-3790. 
365 CABRAL, Antonio. Os efeitos processuais da audiência pública. Boletim Científico da Escola Superior do 

Ministério Público da União, ano 6, n°s 24 e 25, jul./dez. 2007, Brasília, p. 45. 
366 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 772. 
367 O edital deve conter elementos mínimos para identificar o empreendimento, tal como natureza da atividade, 
área de influência, EIA e empreendedor (FINK, Daniel Roberto, op. cit., p. 63). 
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realizada em local acessível aos interessados para garantir sua efetiva participação (art. 2°, § 

4°, da Resolução CONAMA n° 9/87). 

Se o empreendimento abranger extensa área ou a questão for complexa, pode ser 

realizada mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto (art. 2°, § 5°, da Resolução 

CONAMA n° 9/87). Citamos a título exemplificativo decisão que concedeu antecipação de 

tutela, em sede de recurso na ação civil pública, para determinar a realização de outras 

audiências públicas requeridas pelo Ministério Público, para que toda a população afetada 

diretamente pelo empreendimento tivesse acesso à informação e direito de participação na 

decisão do órgão ambiental368. 

O órgão licenciador deve dirigir a audiência permitindo a exposição do projeto e do 

RIMA e a discussão equitativa dos interessados (art. 3°, da Resolução CONAMA n° 9/87). 

Ao final da audiência, deve ser lavrada ata sucinta, que reflita os diversos pontos de vista e 

seus fundamentos expostos na audiência; devem ser anexados à ata os documentos escritos e 

assinados entregues ao presidente da seção (art. 4°, da Resolução CONAMA n° 9/87).  

A ata de audiência e os anexos serão usados pelo órgão ambiental para aprovação ou 

não do projeto (art. 5°, da Resolução CONAMA n° 9/87). Embora  a autoridade 

administrativa não esteja vinculada às manifestações expostas na audiência, estas devem ser 

consideradas na fundamentação da decisão sobre a licença.  

Se a audiência pública foi requisitada e não realizada pelo órgão ambiental, a licença 

concedida não terá validade (art. 2°, § 2°, da Resolução CONAMA n° 9/87), tendo em vista 

que ela decorre de garantia constitucional do direito à informação e à participação das 

decisões relativas ao meio ambiente. Como a coletividade é titular do direito ao meio 

ambiente, também deve ter seu direito garantido de influenciar a decisão do órgão ambiental 

sobre empreendimento com significativo impacto ambiental369. 

Embora a audiência seja instrumento relevante para garantir a participação popular 

no licenciamento ambiental, a prática mostra que muitas vezes ela não se efetiva. Um dos 

motivos é a falta de informação quanto ao prazo e possibilidade de convocação da audiência e 

a complexidade do EIA-RIMA, que dificulta a compreensão do real impacto ambiental. 

Muitas vezes a população menos esclarecida é atraída por possíveis melhorias econômicas na 

                                                           
368 TRF 1ª Região, 5ª Turma, AI n° 0009759-03.2012.4.01.0000/BA, rel. Des. Fed. Souza Prudente, decisão 
monocrática, j. 29/02/2012, DJF5 09/03/2012. Decisão mantida pelo STJ ao afastar pedido de suspensão de 
liminar requerido pelo Estado da Bahia: STJ, Corte Especial, AgRg na SLS n° 1552/BA, rel. Min. Ari 
Pargendler, j. 16/05/2012, DJe 06/05/2012. 
369 CAVEDON, Fernanda de Salles; DOMINGOS, Silvia, op. cit., p. 3806-3807. 
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região pelo empreendimento, porém não é esclarecida sobre o impacto ambiental por médio e 

longo prazo370.  

 

 

11.4.4 Auditoria ambiental 

 

 

A auditoria ambiental consiste na avaliação periódica da atividade de determinada 

empresa em relação ao meio ambiente, que pode ser realizada voluntariamente ou por 

determinação legal. A auditoria voluntária é feita pela empresa para comprovar sua 

idoneidade ambiental, que serve como vantagem competitiva no mercado, e na operação de 

venda ou fusão é feita para buscar eventual passivo ambiental371. 

A auditoria como instrumento de controle das normas ambientais se origina do 

direito estadunidense, em que determinados setores empresariais foram pressionados por 

graves acidentes ambientais a avaliarem periodicamente o impacto ambiental da sua atividade 

e passaram a perceber a vantagem concorrencial ao serem vistas no mercado como 

ecologicamente corretas. O direito comunitário europeu também adotou o referido 

instrumento como meio de controle a que as empresas poderiam voluntariamente aderir e, 

assim, como nos Estados Unidos, poderiam ter vantagem no mercado372. 

A auditoria deve ser realizada por profissional com experiência ou conhecimento 

técnico em ciência, tecnologia ambiental e regulamentação legal. Geralmente a auditoria é 

realizada por uma equipe multidisciplinar de auditores, pois demanda conhecimento técnico 

amplo. Os auditores podem ser funcionários ou não da empresa auditada, devendo sempre 

atuar com independência373.  

A auditoria foi incorporada pelo direito brasileiro como instrumento de política 

pública para controle do cumprimento da legislação ambiental374. Alguns Estados determinam 

a realização de auditoria para determinadas atividades empresariais, que pode ser realizada 

pelo órgão ambiental competente ou por outra empresa privada independente. A legislação 

fluminense, por exemplo, determina a realização de auditorias por refinarias, oleodutos e 

                                                           
370 Idem, p. 3.807-3.809. 
371 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 356. 
372 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 611-613. 
373 PHILIPPI JR., Arlindo; AGUIAR, Alexandre de Oliveira e. Auditoria ambiental. In: PHILLIPI JR., Arlindo; 
ALVES, Alaôr Caffé (editores). Curso interdisciplinar de direito ambiental. Barueri: Manole, 2005, p. 871-872. 
374 Idem, p. 877. 
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terminais de petróleo e seus derivados, instalações portuárias, indústrias petroquímicas e 

siderúrgicas (art. 5° da Lei n° 1.898/91)375.  

A auditoria também é meio de aplicação do princípio da precaução, tendo em vista 

que deve verificar se as determinações do EIA foram observadas. Ela pode ser usada ainda na 

renovação do licenciamento para constatar as medidas adotadas para mitigar ou eliminar o 

risco ambiental376.  

 

 

11.4.5 Espaços territoriais especialmente protegidos 

 

 

A definição de espaços territoriais protegidos para garantir a proteção do meio 

ambiente é uma das formas de aplicação prática do princípio da precaução, já que evita dano à 

fauna e à flora e, consequentemente, o desequilíbrio do ecossistema (art. 225, §1°, III, da 

CF/88). A Constituição ainda garante a proteção especial da Floresta Amazônica brasileira, da 

Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal Mato-Grossense e a da Zona Costeira, que são 

considerados patrimônio nacional (art. 225, § 4°, da CF/88). 

A legislação infraconstitucional dispõe de diversos instrumentos para proteger 

ambientalmente determinados espaços territoriais, quais sejam: área de preservação ambiental 

permanente, área de uso restrito, área de reserva legal, unidades de conservação, zoneamento 

ambiental e proteção especial dos bens do patrimônio nacional. 

 

 

11.4.5.1 Área de preservação permanente 

 

 

A área de preservação permanente (APP) pode ou não ser coberta por vegetação 

nativa, cuja função ambiental é preservar os recursos hídricos, paisagem, estabilidade 

ecológica, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e garantir o bem-estar da 

população (art. 3°, II, da Lei n° 12.651/2012). A definição da APP é feita com base nos 

requisitos previstos em lei (art. 4°, da Lei n° 12.651/2012), não dependendo de ato do poder 

                                                           
375 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 358. 
376 Idem, p. 362. 
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público para instituí-la377. Ela pode estar inserida em área rural e urbana (art. 4°, caput, da Lei 

n° 12.651/2012). 

O proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título, deve manter a integridade da 

APP (art. 7°, caput, da Lei n° 12.651/2012). Se houver supressão da vegetação, ele deverá 

recompô-la, transmitindo-se a obrigação para os futuros proprietários ou possuidores, já que 

se trata de obrigação propter rem (art. 7°, §§ 1° e 2°, da Lei n° 12.651/2012).  

Admite-se a supressão de vegetação nativa em área de APP nas hipóteses de 

utilidade pública378, relevante interesse social379 ou baixo impacto ambiental380 (art. 8°, caput, 

da Lei n° 12.651/2012), bem como é dispensada autorização do órgão ambiental para a 

                                                           
377 Idem, p. 871. 
378 “Art. 3° [...], VIII – utilidade pública: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as obras 
de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele 
necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, 
energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas 
estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, 
argila, saibro e cascalho; c) atividades e obras de defesa civil; d) atividades que comprovadamente proporcionem 
melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso II deste artigo; e) outras atividades similares 
devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa 
técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal;” (Lei 
n° 12.651/2012). 
379 “Art. 3° [...] IX - interesse social: a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação 
nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção 
de plantios com espécies nativas; b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou 
posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal 
existente e não prejudique a função ambiental da área; c) a implantação de infraestrutura pública destinada a 
esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, 
observadas as condições estabelecidas nesta Lei; d) a regularização fundiária de assentamentos humanos 
ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as 
condições estabelecidas na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009; e) implantação de instalações necessárias à 
captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e 
essenciais da atividade; f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela 
autoridade competente; g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento 
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do 
Chefe do Poder Executivo federal;” (Lei n° 12.651/2012). 
380 Art. 3° [...]X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental: a) abertura de pequenas vias de acesso 
interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e 
animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal 
sustentável; b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde 
que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber; c) implantação de trilhas para o 
desenvolvimento do ecoturismo; d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; e) 
construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras 
populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio 
dos moradores; f) construção e manutenção de cercas na propriedade; g) pesquisa científica relativa a recursos 
ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável; h) coleta de produtos não madeireiros 
para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação 
específica de acesso a recursos genéticos; i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas 
e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função 
ambiental da área; j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a 
extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa 
existente nem prejudiquem a função ambiental da área; k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas 
como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou 
dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;” (Lei n° 12.651/2012). 
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execução, em caráter de urgência, de “atividades de segurança nacional e obras de interesse 

da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas” (art. 8°, § 

3°, da Lei n° 12.651/2012).  

Admite-se ainda o “plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo 

curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios e lagos” em pequena 

propriedade ou posse rural familiar381, desde que “não implique supressão de novas áreas de 

vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna 

silvestre” (art. 4°, § 5°, da Lei n° 12.651/2012). Todavia, a referida atividade deveria estar 

condicionada à prévia autorização do órgão ambiental competente para se apurar o reduzido 

impacto ambiental382. 

O novo Código Florestal transformou algumas áreas que estavam inseridas em APP 

em “áreas de uso restrito” para permitir a sua exploração econômica, ou seja, reduziu a 

proteção ambiental. São consideradas “áreas de uso restrito” os pantanais e planícies 

pantaneiras em que é exigida licença ambiental apenas para novas supressões de vegetação 

nativa, concedendo-se implicitamente salvo-conduto para supressões anteriores realizadas de 

forma ilegal (art. 10, da Lei n° 12.651/2012)383. Também são “áreas de uso restrito” as áreas 

de inclinação entre 25° e 45°, em que são permitidos o manejo florestal e atividades 

agrossilvipastoris (art. 11, da Lei n° 12.651/2012). 

 

 

11.4.5.2 Área de reserva legal 

 

 

A área de reserva legal, por sua vez, tem a finalidade de garantir o uso sustentável 

dos recursos naturais384 no imóvel rural, a conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, bem como de promover a conservação da biodiversidade por meio do abrigo e da 

proteção da fauna silvestre e a da flora nativa em determinada área do imóvel rural (art. 3°, 

III, da Lei n° 12.651/2012). A área de reserva legal deve ser protegida independentemente da 

existência de vegetação. Se houver vegetação, ela deve ser mantida, mas se não houver deve 

                                                           
381 “Art. 3° [...] V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal 
do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e 
que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006.” 
382 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 210. 
383 Idem, p. 213-215. 
384 Uso sustentável é “aquele que assegura a reprodução continuada dos atributos ecológicos da área explorada, 
tanto em seus aspectos de flora como de fauna” (ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 885). 
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ser recomposta no prazo máximo de dois anos (art. 17, caput e § 4°, da Lei n° 12.651/2012).  

A reserva legal depende de instituição por meio de inscrição no cadastro ambiental 

rural, e a aprovação da sua localização pelo órgão ambiental deve levar em consideração os 

seguintes critérios: plano da bacia hidrográfica; zoneamento ecológico-econômico; formação 

de corredores ecológicos com outra reserva legal, área de preservação permanente,  unidade 

de conservação ou área legalmente protegida; área de maior importância para conservar a 

biodiversidade; e área de maior fragilidade ambiental (art. 14, caput, I, II, III, IV, V e § 1°, da 

Lei n° 12.651/2012).  

Se houver omissão do Poder Público quanto à definição da reserva legal, o 

proprietário deverá defini-la, observando o percentual mínimo estabelecido por lei (art. 12, I e 

II, da Lei n° 12.651/2012) e averbá-la no órgão ambiental (art. 18, caput, da Lei n° 

12.651/2012), que poderá fiscalizar a observância dos requisitos legais quanto aos atributos 

ecológicos existentes na área delimitada385. A reserva florestal pode ser extinta se o uso do 

solo for transformado de rural para urbano por meio do registro do parcelamento do solo para 

fins urbanos, aprovado por lei e de acordo com o plano diretor (art. 19, da Lei n° 

12.651/2012). 

A área de reserva legal consiste em limitação administrativa de caráter geral e 

gratuita em que é restringida a exploração econômica de determinada área da propriedade386. 

Por isso, é instituto que encontra muita resistência no meio rural, em que “os proprietários 

nunca aceitaram passivamente a criação de um limite à destinação da propriedade rural sem 

receber qualquer compensação por conservar e manter uma área de reserva legal que a todos 

beneficia”387. 

Não por outro motivo, a “bancada rural” se empenhou durante o processo legislativo 

da aprovação do novo Código Florestal para reduzir as restrições da reserva legal, acarretando 

grave prejuízo à proteção do meio ambiente. A nova legislação atendeu aos interesses 

econômicos para: (i) não exigir reserva legal para atividades de interesse estatal, pois partiu da 

falsa premissa de que prevaleceria sobre o interesse de proteção do equilíbrio ecológico (art. 

12, §§ 6° a 8° da Lei n° 12.651/2012); (ii) reduzir a reserva legal na Amazônia Legal para 

aplicar o limite de 80% (oitenta por cento) de reserva apenas sobre área de floresta e não 

                                                           
385 Paulo de Bessa Antunes afirma que a previsão legal de averbação da reserva legal perante o órgão ambiental é 
de questionável constitucionalidade, já que o artigo 236 da CF/88 determina que é competência dos órgãos 
notariais e de registro a averbação da área de registro público de imóveis (ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito 

ambiental, cit., p. 892 e 896). 
386 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1270. 
387 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 219. 
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sobre cerrado e campos gerais (art. 12, § 2°, da Lei n° 12.651/2012)388; (iii) possibilitar a 

redução da área a ser preservada e recomposta pelo Município que estiver inserido em 

unidade de conservação de domínio público ou terras indígenas (art. 12, § 4°, da Lei n° 

12.651/2012); (iv) admitir o cômputo da área de preservação permanente no cálculo da 

reserva legal (art. 15, da Lei n° 12.651/2012)389; (v) conceder anistia aos proprietários rurais 

que não observavam a reserva legal prevista na lei revogada (art. 66, da Lei n° 

12.651/2012)390. 

 

 

11.4.5.3 Unidades de conservação 

 

 

As unidades de conservação podem ser instituídas pelos entes das três esferas da 

federação – federal, estadual e municipal – para proteger espaço territorial e seus recursos 

ambientais com características naturais relevantes por meio de regime especial de 

administração (art. 2°, I, da Lei n° 9.985/2000), devendo a sua criação ser precedida por 

estudos técnicos391 e consulta pública para delimitar sua localização, dimensão e limites (art. 

22, § 2°, da Lei n° 9.985/2000)392.  

As unidades de conservação são divididas em unidades de proteção integral e de uso 

sustentável (art. 7°, da Lei n° 9.985/2000). Todas as unidades de conservação têm como 

características comuns: instituição por ato do Poder Público, regime jurídico diferenciado, 

proteção do equilíbrio ecológico e delimitação territorial da sua extensão393. A finalidade é a 

proteção do conteúdo ecológico, que abrange cobertura vegetal, biodiversidade, litosfera e 

hidrosfera394.  

 

                                                           
388 No Código Florestal revogado, a reserva florestal na Amazônia legal era de 80% (oitenta por cento), 
independentemente da sua cobertura vegetal (art. 16, da revogada Lei n° 4.771/65). Na nova lei, o limite se 
aplica apenas para a floresta amazônica; assim, se a área da Amazônia legal for coberta por cerrado, por 
exemplo, deve manter apenas reserva legal de 35% da sua área.  
389 O STJ entende que o referido dispositivo legal não pode ser aplicado para validar ato ilícito segundo o Código 
Florestal revogado (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 327687/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 15/08/2013, DJe 
26/08/2013). 
390 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 219-229. 
391 Os estudos técnicos visam evitar arbitrariedade para que a área efetivamente tenha relevância ecológica 
(MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1228). 
392 A consulta pública é dispensável para estações ecológicas ou reservas biológicas (art. 22, § 4°, da Lei n° 
9.985/2000). 
393 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 628-629. 
394 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1207. 
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As unidades de proteção integral são estação ecológica, reserva biológica, parque 

nacional395, monumento natural e refúgio da vida silvestre396 (art. 8°, da Lei n° 9.985/2000). 

Em todas elas se admite apenas o uso indireto dos recursos naturais, seja por meio da 

visitação pública com finalidade educacional, seja para pesquisa científica devidamente 

autorizada pelo órgão ambiental397.  

O Poder Público deve ser proprietário das seguintes áreas de proteção integral: 

estação ecológica (art. 9°, § 1°, da Lei n° 9.985/2000), reserva biológica (art. 10, § 1°, da Lei 

n° 9.985/2000) e parque nacional (art. 11, § 1°, da Lei n° 9.985/2000). Se elas forem de 

propriedade particular, o Poder Público deve desapropriá-las, já que a limitação imposta pela 

proteção integral impossibilita a fruição do direito de propriedade398.  

O monumento natural e o refúgio da vida silvestre, por sua vez, podem ser 

constituídos em propriedade particular, desde que a proteção dos recursos naturais seja 

compatível com o uso da terra pelo proprietário (art. 12, § 1°, e art. 13, § 1°, ambos da Lei n° 

9.985/2000). Mas se elas forem incompatíveis com a propriedade particular ou o seu titular 

não concordar com as condições impostas pelo órgão ambiental competente, também devem 

ser desapropriadas (art. 12, § 2°, e art. 13, § 2°, ambos da Lei n° 9.985/2000). 

As unidades de uso sustentável são área de proteção ambiental, área de relevante 

interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de 

desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural (art. 14, da Lei n° 

9.985/2000). Elas podem ser constituídas em propriedade pública ou particular porque visam 

garantir o uso sustentável dos recursos naturais.  

Observamos relevante omissão do legislador quanto à previsão da unidade de 

conservação inteiramente marítima, que deveria receber proteção especial em razão da 

relevância dos ecossistemas costeiros, larga extensão e diversidade ecológica do litoral 

brasileiro399.  

                                                           
395 O parque nacional é a unidade de conservação mais antiga e popular. Surgiu na França com a criação da 
primeira reserva de Fointainebleau instituída por decreto de 1861 (ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito 

ambiental, cit., p. 932). Alguns anos depois foi criado o Parque Nacional de Yellowstone em 1872 nos Estados 
Unidos. No Brasil, o primeiro parque foi o Parque Nacional de Itatiaia, criado em 1937 e instituído pelo Decreto 
1.713 (Idem, p. 1214). 
396 O monumento natural foi criado pela Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas 
Naturais dos Países da América Latina (Washington, 1940), incorporada no direito brasileiro pelo Decreto 
58.054/66. O refúgio da vida silvestre, por sua vez, foi novidade introduzida pela lei (Idem, p. 1216).  
397 “Nas áreas sob domínio público, o órgão gestor da unidade deve estabelecer as condições para a realização da 
pesquisa científica e visitação pública; nas áreas particulares, cabe ao proprietário estabelecer as condições para 
pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais” (MILARÉ, Édis, Direito do 

ambiente, cit., p. 1217). 
398 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 243. 
399 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1212. 
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As unidades de conservação de uso sustentável podem ser transformadas, total ou 

parcialmente, em unidades de proteção integral, desde que a modificação seja precedida de 

estudos técnicos e consulta pública e seja feita por instrumento normativo do mesmo nível 

hierárquico do que a instituiu (art. 22, § 5°, da Lei n° 9.985/2000). Observando os mesmos 

requisitos, também é possível ampliar os limites da unidade de conservação (art. 22, § 6°, da 

Lei n° 9.985/2000). Todavia, a desafetação ou redução dos limites somente pode ser feita por 

lei específica (art. 22, § 7°, da Lei n° 9.985/2000). 

Ressalvadas a área de proteção ambiental e a reserva particular do patrimônio 

natural, as demais unidades de conservação devem ter zona de amortecimento (art. 2°, XVIII, 

da Lei n° 9.985/2000) e, se necessário, corredores ecológicos (art. 2°, XIX, da Lei n° 

9.985/2000), que devem ser estabelecidos pelo órgão que administra a unidade (art. 25, caput 

e § 1°, da Lei n° 9.985/2000).  

Quando houver um conjunto de unidades de conservação próximas, justapostas ou 

sobrepostas, de domínio público ou privado, configurando um mosaico, “a gestão do conjunto 

deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos 

de conservação”, cuja finalidade é “compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização 

da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional” (art. 26, caput, da 

Lei n° 9.985/2000). 

A unidade de conservação deve ter plano de manejo, que consiste em documento 

técnico em que são estabelecidos o zoneamento e as normas sobre o uso da área e o manejo 

dos recursos naturais (art. 2°, XVII, da Lei n° 9.985/2000). Ele deve abranger a zona de 

amortecimento e corredores ecológicos para integrar a unidade de conservação com a vida 

econômica e social das comunidades vizinhas (art. 27, § 1°, da Lei n° 9.985/2000). 

 

 

11.4.5.4 Zoneamento ambiental 

 

 

Também é possível estabelecer área de preservação ambiental por meio do 

zoneamento ambiental, que é uma das formas de exercício do poder de polícia em que o Poder 

Público estabelece a repartição do solo municipal e designa seu uso400. Citamos como 

exemplo o Decreto Federal 87.651/82, que prevê medidas para a recuperação e proteção 

                                                           
400 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, cit., p. 237. 
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ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que foi resultado de pesquisa 

elaborada por órgãos ambientais dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O 

trabalho produziu diretrizes para orientar os municípios na elaboração da legislação sobre o 

uso e ocupação do solo401.  

Uma das formas de zoneamento é o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), que 

deve estabelecer padrões ambientais para a ocupação do solo, assegurando “a qualidade 

ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população” (art. 2°, do 

Decreto 4.297/2002).  

As diretrizes do ZEE devem conter, no mínimo: (i) a designação das atividades nas 

diferentes zonas, fixada de acordo com sua fragilidade ecológica e capacidade de suporte do 

meio ambiente; (ii) a necessidade de proteção e conservação da água, do solo, do subsolo, da 

fauna e flora, e dos outros recursos naturais; (iii) a definição das unidades de conservação; 

(iv) os critérios para orientar atividades madeireira e não madeireira, agrícola, pecuária, 

pesqueira, de piscicultura, urbanização, industrialização, mineração; (v) as medidas para 

promover o desenvolvimento sustentável na área rural; (vi) o controle e ajustamento dos 

planos de zoneamento dos municípios para compatibilizar atividades econômicas e sociais 

com a proteção ambiental; (vii) a viabilização de planos, programas e projetos dos governos 

federal, estadual e municipal (art. 14, do Decreto n° 4.297/2002). 

Embora a disciplina legal do ZEE tenha a intenção de organizar a gestão integrada do 

meio ambiente, ela não estabelece elementos necessários para sua concretização, pois não 

discrimina a competência dos órgãos ambientais para implementá-lo, como o IBAMA e o 

Ministério do Meio Ambiente402. 

Outro tipo de zoneamento é o industrial, em que o Poder Executivo pode limitar ou 

proibir: (i) a implantação ou funcionamento de indústrias que possam afetar mananciais de 

água; (ii) obras de terraplanagem e a abertura de canais quando puderem alterar sensivelmente 

as condições ecológicas locais; (iii) atividades que possam provocar aceleração da erosão das 

terras ou assoreamento das coleções hídricas; e (v) atividades que ameacem extinguir espécies 

raras da biota regional (art. 9°, da Lei n° 6.902/81). 

O zoneamento ambiental pode ser feito em unidades de conservação para delimitar a 

área em que os recursos naturais podem ser explorados e o limite dessa exploração. Até 

mesmo o zoneamento para pesquisas ecológicas é uma forma de zoneamento ambiental, já 

                                                           
401 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 730-731. 
402 Idem, p. 738-739. 



114 

 

que delimita o espaço em que as pesquisas podem ser feitas com modificação do meio 

ambiente natural (art. 1°, § 2°, da Lei n° 6.902/81)403.  

 

 

11.4.5.5 Patrimônio nacional 

 

 

A Constituição Federal de 1988 confere proteção especial a alguns ecossistemas, 

quais sejam: Floresta Amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-

Grossense e zona costeira (art. 225, § 4°, da CF/88). Ocorre que a Serra do Mar não constitui 

bioma especial, mas integra o bioma Mata Atlântica. A Constituição ainda foi omissa quanto 

a outros ecossistemas relevantes do meio ambiente brasileiro: cerrado, caatinga e pampas404. 

A proteção do bioma Mata Atlântica visa garantir o desenvolvimento sustentável, 

resguardar a biodiversidade, a saúde humana, os valores paisagísticos, estéticos e turísticos, o 

regime hídrico e a estabilidade social (art. 6°, caput, da Lei n° 11.428/06).  

A zona costeira é protegida por diversas leis estaduais que visam impedir a 

degradação ambiental por meio da restrição à construção e de atividades potencialmente 

poluidoras405, bem como pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que deve garantir a 

proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável por meio do controle do uso dos 

recursos naturais e da ocupação do solo406. Todavia, o gerenciamento costeiro não se mostrou 

apto a solucionar o problema da ocupação desordenada do litoral brasileiro407.  

 

 

11.4.6 Proteção da biodiversidade 

 

 

A biodiversidade consiste na “variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

                                                           
403 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 281-284. 
404 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1286 e 1292. 
405 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 1065-1067. 
406 Os instrumentos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro são: (i) zoneamento ecológico-econômico 
para regular o uso e atividades dos recursos naturais; (ii) monitoramento costeiro com a finalidade de 
acompanhar o uso e ocupação do solo e da água por atividades socioeconômicas; (iii) sistema de informações do 
gerenciamento costeiro no âmbito nacional ; (iv) plano de gestão e sistema nacional de gerenciamento costeiro 
(SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 161-163). 
407 ANTUNES, Paulo de Bessa, direito...  cit., p. 504. 
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aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 

dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”408. 

A biodiversidade guarda a riqueza essencial do meio ambiente, o patrimônio 

genético, que consiste na “informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de 

parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal na forma de moléculas e 

substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos” (art. 7°, I, da MP 2.186-16/01). 

O Brasil tem um dos maiores patrimônios genéticos do mundo em razão da ampla 

biodiversidade inserida nos seus ecossistemas. 

Por isso, a legislação brasileira se empenha em proteger a biodiversidade – e, 

consequentemente, seu patrimônio genético – por meio da preservação do habitat natural, ou 

ainda da recuperação e manutenção das diversas espécies da fauna e da flora no seu ambiente 

de origem ou fora do lugar natural, como plantações, jardim botânico, zoológico, aquário, 

etc409. Além disso, também devem ser submetidas ao controle do Poder Público as atividades 

de pesquisa e manipulação do material genético da fauna e da flora (art. 225, § 1°, II, da 

CF/88).  

Uma das tentativas de proteção da biodiversidade se deu por meio da Política 

Nacional da Biodiversidade, instituída pelo Decreto 4.339/2002. A política nacional deveria 

ser instituída por lei e não decreto, o que justifica a primeira crítica. Além disso, o decreto 

pressupõe a pré-existência de uma política nacional, que não existe410. O decreto ainda tem 

princípios contraditórios, conjunto assistemático de declarações411 e não prevê a 

implementação da tutela da biodiversidade412. Parece que a criação da norma pelo Poder 

Executivo foi uma tentativa demagógica de demonstrar preocupação com a proteção da 

biodiversidade.  

Felizmente, os outros instrumentos normativos para a proteção da biodiversidade são 

um pouco mais efetivos. A MP n° 2.186-16/2001 prevê o controle da exploração do 

patrimônio genético pela União (art. 10). A exploração consiste na coleta de material, 

pesquisa por longo período com possível uso de conhecimento da população tradicional413, 

identificação do produto que pode ser explorado, patente do produto e exploração 

                                                           
408 CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, Rio de Janeiro, 1992, incorporada pelo Decreto legislativo n° 2/94. 
409 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 96 
410 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1005 
411 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental,  cit., p. 811. 
412 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1010. 
413 Denominado de “conhecimento tradicional associado”, que é definido como “informação ou prática 
individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada 
ao patrimônio genético” (art. 7°, II, da MP n° 2.186-16/01). 
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comercial414. 

O uso do conhecimento da comunidade tradicional415 pelos pesquisadores deve ser 

recompensado por meio da divisão de lucros, pagamento de royalties, acesso e transferência 

de tecnologias, licenciamento - livre de ônus - de produtos e processos e capacitação de 

recursos humanos (art. 25, da MP n° 2.186-16/01). Não é necessário que sejam concedidos 

todos os benefícios, podendo a recompensa ser acordada livremente entre as partes, desde que 

se promova efetiva melhoria para aqueles que cederam conhecimento sobre a diversidade 

biológica416.  

Na prática, a proteção do patrimônio genético é deficiente em razão da falta de 

fiscalização adequada pelo Poder Público. Os interesses financeiros da indústria na pesquisa 

sobre os recursos nacionais conseguem fazer com que prevaleçam seus interesses em relação 

à proteção da biodiversidade417.  

Outra forma de proteção da biodiversidade se dá pela fiscalização da engenharia 

genética, que consiste na “atividade de produção e manipulação de moléculas de ADN/ARN 

recombinante” (art. 3°, IV, da Lei n° 11.105/05) para a criação de “organismos geneticamente 

modificados – OGM”. A plantação de OGM em grande quantidade ocorreu nas décadas de 80 

e 90, quando  se percebeu o risco da atividade ao meio ambiente e à saúde humana devido a 

sua intervenção no ecossistema418. Em 2000, a Convenção sobre Diversidade Biológica 

publicou o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, que disciplina as trocas 

internacionais de OGM, bem como incentiva os países-membros a disciplinarem a matéria e 

criarem agências governamentais para controlar a sua produção e exploração419.   

No direito brasileiro a matéria é disciplinada no âmbito federal pela Lei n° 

11.105/05, e o STF entende que os estados e municípios não poderiam disciplinar de forma 

mais restritiva a matéria, pois estaria inserida na competência concorrente (art. 24, V e II, da 

CF/88)420. A lei federal foi criticada por não prever código de ética421 para a pesquisa e 

utilização de OGM, bem como por não exigir como regra o EIA-RIMA para a concessão da 

                                                           
414 MEIRELLES, Hely Lopes; AZEVEDO, Eurico de Andrade; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito 

administrativo brasileiro, 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 613. 
415 A comunidade tradicional não se confunde com comunidade pobre ou marginalizada, embora muitas vezes a 
população tradicional viva sob condições precárias. As comunidades tradicionais devem ser preservadas porque 
estão ameaçadas em razão da crescente urbanização e abandono da zona rural, utilização de produtos 
industrializados em larga escala, que desestimula a produção local e a natureza oral dos conhecimentos que se 
perdem (ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 817-818). 
416 Idem, p. 794. 
417 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1034-1035. 
418 Idem, p. 1045-1046. 
419 Idem, p. 1047. 
420 STJ, Pleno, ADI n° 3645/PR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/05/2006, DJ 01/09/2006, p. 16. 
421 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1048. 
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licença.  

Quanto ao EIA, cabe à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) 

avaliar se a atividade provoca risco ao meio ambiente para exigi-lo (art. 16, § 3°, da Lei n° 

11.105/05)422, quando deveria ser exigido como regra geral porque há grave risco à saúde e ao 

meio ambiente (art. 225, § 1°, IV, da CF/88)423. Ademais, a CTNBio não tem capacidade 

técnica de avaliar o risco ambiental porque apenas três dos seus membros são da área do meio 

ambiente424 e sua composição tem caráter preponderantemente político425. 

Outra crítica é quanto à falta de transparência das decisões da CTNBio, que deveria 

se pautar pela publicidade e proteção ao meio ambiente, porém muitas vezes atua no interesse 

de determinadas empresas. A questionável idoneidade da entidade ainda se agrava porque ela 

não sofre controle de outros órgãos públicos, que não podem reexaminar a licença concedida, 

mas apenas registrá-la.  

Em síntese, embora o Brasil tenha uma das maiores biodiversidades do mundo, a 

legislação pátria e o Poder Público ainda são incapazes de tutelá-la adequadamente. 

  

 

11.4.7 Proteção do meio ambiente cultural 

 

 

A proteção do meio ambiente cultural no direito brasileiro é anterior até mesmo à Lei 

da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81), já que – inspirado no direito 

português –, o Decreto-lei n° 25/37 garante a proteção “dos bens móveis e imóveis existentes 

no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico” (art. 1°, caput) por meio do tombamento. Também é cabível a 

desapropriação para “a preservação e a conservação dos monumentos históricos e artísticos” 

                                                           
422 A exigência de EIA-RIMA foi debatida em longa batalha judicial na ação civil pública ajuizada pelo IDEC, 
GREENPEACE e Ministério Público Federal contra o uso da soja RR da Monsanto, que obteve autorização de 
comercialização sem prévio estudo de impacto ambiental (LISBOA, Marijane. Transgênicos no Brasil: o 
descarte da opinião pública. In: DERANI, Cristiane (org.). Transgênicos no Brasil e biossegurança. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005, p. 56-57). A ação foi julgada procedente pela primeira instância para 
determinar a realização de estudo de impacto ambiental, decisão  confirmada pelo Tribunal Regional da 1ª 
Região na apelação cível n° 1998.34.00.027682-0/DF, mas ainda não há decisão definitiva (SERRA, Silvia 
Helena. Caso soja round ready: a violação do princípio democrático e do princípio da publicidade pela CNBIO. 
In: DERANI, Cristiane (org.). Transgênicos no Brasil e biossegurança. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
2005, p.161-162). 
423 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, cit., p. 398-399. 
424 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., 1166-1172. 
425 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 1060. 
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desde 1941 (art. 5°, “k”, do Decreto-lei n° 3.365/41). 

A proteção dos bens culturais foi reforçada na década de 70 com a participação 

brasileira em tratados internacionais, dos quais destacamos: a Conferência Geral da ONU para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) realizada em Paris, de 12 de outubro a 14 de 

novembro de 1970, em que foram aprovadas medidas para vedar a importação, exportação e 

transferência de propriedade ilícita dos bens culturais; e a Convenção Internacional relativa à 

Proteção da Herança Universal Cultural e Natural, realizada em Paris no ano de 1972426.  

A Constituição Federal de 1988 consagrou e ampliou a tutela jurídica do meio 

ambiente cultural ao prever a proteção “das manifestações das culturas populares, indígenas e 

afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (art. 

215, § 1°, da CF/88). Também integram o patrimônio cultural brasileiro “os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, tais 

como “as formas de expressão”, “os modos de criar, fazer e viver”, “as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas”, “as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais”, e “os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” (art. 

216, caput, I a V, da CF/88).  

É importante ressaltar que a Constituição também ampliou o conceito de cultura no 

âmbito social, pois deixa de tutelar apenas a cultura da elite social restrita ao eixo Rio-São 

Paulo ou barroco mineiro, mas também se estende para as expressões culturais de diversas 

classes sociais de diferentes regiões do país427. 

O patrimônio cultural pode ser protegido por meio de inventário, registro, vigilância, 

tombamento, desapropriação e outras formas de proteção a serem definidas pelo Poder 

Público (art. 216, § 1°, da CF/88). A própria Constituição determina o tombamento dos 

documentos e dos sítios que têm reminiscências históricas dos quilombos (art. 216, § 5°, da 

CF/88). 

A competência para estabelecer normas gerais sobre o meio ambiente cultural é da 

União, podendo os Estados e os Municípios disciplinar a matéria em caráter suplementar (art. 

24, VII e § 1°; art. 30, II, ambos da CF/88). Todas as esferas da federação têm competência 

comum para tutelar o meio ambiente cultural (art. 23, III a V, da CF/88). 

                                                           
426 FERREIRA, Ivette Senise. Proteção do meio ambiente urbano e cultural. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 
MORAES, Maurício Zanoide. Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 
2005, p. 94-96. 
427 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 565. 
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Uma das formas de proteção dos bens culturais se dá por meio do registro do 

patrimônio cultural imaterial (Decreto n° 3.351/2000), que consiste nas “práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, 

artefatos e lugares culturais que lhe são associados – que as comunidades, os grupos e, em 

alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural”428. 

Os requisitos para o registro são a continuidade histórica, que exige a existência do bem em 

um período razoável de tempo para que não haja banalização do registro, e a relevância 

nacional429. O registro não implica em restrição ao direito de propriedade do bem, mas visa 

promovê-lo como parte do meio ambiente cultural430.  

O tombamento, por sua vez, é outro instrumento bastante conhecido para a proteção 

do patrimônio cultural e histórico. É um ato do Poder Público que declara o valor cultural de 

determinado bem móvel ou imóvel e institui regime jurídico especial para seu uso e fruição431. 

O ato tem natureza declaratória, já que apenas visa preservar o bem tombado, não constitui 

seu valor cultural432.  

O tombamento pode ser feito pelo Poder Executivo, cujo órgão competente no 

âmbito federal é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN)433. Na esfera federal, 

o processo de tombamento se inicia por iniciativa do IPHAN – com prévio estudo quanto à 

relevância cultural – ou do proprietário do bem (art. 7°, do Decreto-lei n° 25/1397), devendo 

ser indicado o bem móvel ou imóvel. Se o tombamento não se deu por iniciativa do 

proprietário, ele deve ser notificado para concordar ou impugnar o tombamento no prazo de 

quinze dias (art. 9°, 1, do Decreto-lei n° 25/1937). Se o proprietário concordar, ocorrerá o 

tombamento voluntário, mas caso ele apresente impugnação, o órgão competente pela 

iniciativa do tombamento deve se manifestar (art. 9°, 3, do Decreto-lei n° 25/1937). O 

Ministro da Cultura deve decidir, podendo contrariar a manifestação do IPHAN, e caberá 

recurso ao Presidente da República (Decreto-lei 3.866/41)434.  

                                                           
428 UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, Paris, 17/10/2003, art. 2°, item 
1. 
429 O registro deve abranger também o patrimônio cultural regional e local em razão da multiplicidade cultural 
brasileira. A cultura nacional decorre da somatória de diversas culturas locais (MILARÉ, Édis, Direito do 

ambiente, cit., p. 578-579). 
430 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 1102-1104. 
431 RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Tutela do patrimônio ambiental cultural. In: PHILIPPI JR., Arlindo; 
ALVES, Alaôr Caffé. Curso interdisciplinar de direito ambiental. Barueri: Manole, 2005, p. 544. 
432 MAZZILLI, Hugo Nigro, op. cit., p. 226. 
433 No Estado de São Paulo o órgão competente é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Arqueológico e Turístico do Estado – CONDEPHAAT e no Município é o Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo – CONPRESP (MARÇAL, Liliana de 
Almeida Ferreira da Silva, op. cit., p. 117). 
434 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 1121-1123. 
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No início do processo administrativo pode ser decretado o tombamento provisório 

para a proteção imediata do bem cultural, que se submete ao mesmo regime do tombamento 

definitivo (art. 10, par. único, do Decreto-lei n° 25/1937). Assim, é admissível tutela 

antecipada no processo administrativo para garantir que o bem com valor cultural seja 

devidamente preservado até a decisão definitiva do tombamento. 

O tombamento também pode ser determinado por lei, que deve disciplinar seu 

regime jurídico. A vantagem é a maior dificuldade de afastar o tombamento, pois exigiria 

nova lei435. Afasta-se crítica quanto à falta de órgão técnico para avaliar a relevância cultural, 

já que o Poder Legislativo dispõe de assessoria técnica em todas as esferas da federação436. É 

cabível ainda o tombamento por meio de decisão judicial proferida em ação civil pública e 

ação popular ajuizada para proteger determinado bem de valor cultural437.  

O proprietário do bem tombado tem o dever de conservá-lo, fazer as obras de 

conservação, mas se não tiver condições de arcar com as despesas de reparo deve levar ao 

conhecimento do órgão competente a necessidade da obra, sob pena de multa correspondente 

ao dobro do valor do dano (art. 19, caput, do Decreto-lei n° 25/1937). O órgão competente 

deve determinar a execução das obras, a expensas da União, no prazo de seis meses (art. 19, § 

2°, do Decreto-lei n° 25/1937). Decorrido o referido prazo com inércia do órgão competente, 

o proprietário pode requerer o cancelamento do tombamento (art. 19, § 2°, do Decreto-lei n° 

25/1937).  

Após o tombamento, o bem que pertença à União, Estado ou Município se torna 

inalienável, podendo ser transferido apenas de uma esfera da federação para outra (art. 11, 

caput, do Decreto-lei n° 25/1937). O proprietário particular, por sua vez, deve respeitar o 

direito de preferência da União, Estados e Municípios se decidir alienar a título oneroso o 

bem tombado (art. 22, caput, do Decreto-lei n° 25/1937). 

A lei ainda impõe outras restrições ao direito de propriedade. A coisa tombada não 

pode ser destruída, demolida ou mutilada sem prévia autorização do órgão competente para a 

proteção do patrimônio cultural (art. 17, caput, do Decreto-lei n° 25/1937). Caso o bem seja 

móvel, o proprietário não pode exportá-lo a qualquer título, salvo se for por curto período de 

tempo para intercâmbio cultural e sem a transferência do domínio (art. 14, do Decreto-lei n° 

25/1937). 

 

                                                           
435 RODRIGUES, José Eduardo Ramos, op. cit., p. 558-559. 
436 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 1119. 
437 RODRIGUES, José Eduardo Ramos, op. cit., p. 555. 
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Diante de tais restrições, há divergência doutrinária quanto ao direito de indenização 

ao proprietário particular de bem tombado. Como o tombamento impõe apenas restrição 

parcial ao direito de propriedade, o Poder Público não tem dever de indenizar o 

proprietário438. Mas se as restrições impostas pelo tombamento impossibilitarem o uso da 

propriedade, o proprietário deverá ser indenizado porque implicará em desapropriação 

indireta439.  

O tombamento atinge também os imóveis vizinhos, pois estes não podem impedir ou 

reduzir a visibilidade do bem tombado em alterações ou modificações da sua construção, ou 

por meio de anúncios e cartazes (art. 18, do Decreto-lei n° 25/1937). A restrição implica na 

constituição de servidão administrativa nos imóveis vizinhos, pois ficam sujeitos às limitações 

impostas pelo prédio dominante tombado440.  A resolução que determina o tombamento pode 

delimitar a extensão das restrições na vizinhança do bem tombado441.  

O tombamento ainda pode ser feito em determinada região da cidade para preservar 

as suas características originais de ocupação, desde que seja precedido por estudo técnico e 

garanta a participação popular. Nesse caso, não há individualização dos imóveis tombados, 

mas sim definição do perímetro do tombamento. As novas construções na região ficam 

sujeitas à prévia aprovação do órgão responsável pelo tombamento442.  

A proteção do patrimônio cultural também poderá ser feita por meio da 

desapropriação, caso as restrições impostas pelo tombamento não sejam suficientes. Nesse 

caso, União, Estado ou Município se tornarão proprietários do bem tombado mediante 

indenização ao proprietário do bem (Decreto-lei n° 3.365/41). 

Existem ainda outras formas de proteção do meio ambiente cultural, como a proteção 

dos monumentos arqueológicos e pré-históricos (Lei n° 3.924/61), das obras de domínio 

público (art. 24, § 2°, da Lei n° 9.610/98), dos arquivos, registros, museus, bibliotecas, 

pinacotecas, instalações científicas ou similares, edificação ou local, ou quaisquer bens 

especialmente protegidos por lei443. 

 

                                                           
438 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 
919. 
439 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2011, p. 141. No mesmo sentido: 
MEIRELLES, Hely Lopes; AZEVEDO, Eurico de Andrade; BURLE FILHO, José Emmanuel, op. cit., 2010, p. 
610-611. Esse também é o entendimento firmado no STJ (1ª Turma, REsp n° 220983/SP, rel. Min. José Delgado, 
j. 15/08/2000, DJ 25/09/2000, p. 72; 1ª Turma, REsp n° 28239/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 
13/10/1993, DJ 22/11/1993, p. 24902). 
440 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di, Direito administrativo, cit., p. 146. 
441 MARÇAL, Liliana de Almeida Ferreira da Silva, op. cit., p. 116. 
442 Idem, p. 114-115. 
443 MAZZILLI, Hugo Nigro, op. cit., p. 223. 
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11.4.8 Proteção do meio ambiente urbano  

 

 

A proteção do meio ambiente urbano de forma sistemática é recente no direito 

brasileiro, já que foi introduzida pela Constituição Federal de 1988. Ela visa garantir a 

qualidade de vida da população por meio de política nacional, estadual e municipal sobre o 

uso e ocupação do solo.   

No âmbito federal, o Estatuto da Cidade traça as diretrizes gerais da política urbana, 

dando ênfase também à proteção do meio ambiente. O uso e ocupação do solo, por exemplo, 

devem evitar a poluição e degradação ambiental (art. 2°, VI, “g”, da Lei n° 10.257/2001). 

Devem ser adotados padrões de produção e consumo compatíveis com a sustentabilidade 

ambiental, social e econômica do Município (art. 2°, VIII, da Lei n° 10.257/2001). A lei 

federal ainda criou instrumento relevante para o planejamento, o estudo de impacto de 

vizinhança (EIV) (art. 4°, VI, da Lei n° 10.257/2001), cujo objetivo é verificar os efeitos 

positivos e negativos de determinado empreendimento ou atividade para garantir a qualidade 

de vida da população nas proximidades (art. 37, caput, da Lei n° 10.257/2001). 

Algumas políticas nacionais também estão relacionadas com a proteção ambiental 

urbana, quais sejam: (i) Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei n° 12.187/2009) 

porque a poluição das cidades é o principal causador do efeito estufa; (ii) Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010), no qual está inserido o tratamento do lixo urbano e 

industrial; (iii) Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei n° 12.608/2012) em razão 

dos frequentes acidentes naturais em grandes cidades, que são difíceis de prever e 

frequentemente produzem graves danos sociais444. 

Os Estados também podem intervir na política urbana por meio de diferentes tipos de 

zoneamentos, como regiões metropolitanas, integração e organização de municípios 

limítrofes, planejamento de funções públicas de interesse comum445. O zoneamento também 

pode ser fixado pelos municípios de acordo com o plano diretor446.  

O plano diretor, por sua vez, é o principal instrumento de planejamento urbano no 

âmbito municipal, e deve ser fixado com base na participação democrática da população por 

                                                           
444 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, cit., p. 979-983. 
445 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 490. 
446 O zoneamento surgiu com as sociedades industrializadas e urbanizadas, que demandaram definição de padrão 
de ocupação do solo. O primeiro zoneamento ocorreu na Inglaterra, em 1897, na região de Manchester. No 
direito brasileiro foi introduzido na construção de Brasília (idem, p. 485-488).  
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meio de audiências públicas e debates447. 

 

 

11.4.9 Proteção do meio ambiente do trabalho 

 

 

O meio ambiente do trabalho é tutelado desde o início da vigência da Consolidação 

das Leis do Trabalho em 1945, que prevê a fiscalização do local de trabalho para garantir a 

saúde e a segurança do empregado. A proteção do local de trabalho decorre da mudança da 

concepção do trabalhador como ser humano e não apenas como máquina produtiva448.  

O local de trabalho deve ser previamente aprovado pela autoridade competente, bem 

como deve ser fiscalizado quando houver alteração nas instalações e equipamentos (art. 160, 

caput e § 1°, da CLT). O Delegado Regional do Trabalho pode inclusive interditar todo o 

estabelecimento, ou apenas determinado setor, máquina ou equipamento, e embargar obra que 

represente grave e iminente risco ao trabalhador (art. 161, caput, da CLT). 

As empresas ainda devem ter Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

para garantir a segurança do meio ambiente de trabalho, cuja regulamentação deve ser feita 

pelo Ministério do Trabalho (art. 163, da CLT). A CIPA deve ser composta por representantes 

do empregador e dos empregados (art. 164, caput, da CLT).  

A Constituição Federal de 1988 ampliou a tutela do meio ambiente do trabalho para 

todos os tipos de relação de trabalho, não apenas aqueles regidos pela CLT449. É direito do 

trabalhador a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 

e segurança” (art. 7°, XXII, da CLT). Nas disposições relativas ao direito do sistema único de 

saúde, também é garantida a proteção do meio ambiente do trabalho (art. 200, VIII, da 

CF/88).  

A legislação trabalhista incorporou até mesmo o princípio da precaução ao prever a 

inversão do ônus da prova na disciplina legal sobre seguridade social. A Lei n° 11.430/2006, 

que introduziu o artigo 21-A da Lei n° 8.213/91, exige que o empregador demonstre que a 

doença sofrida pelo empregado não decorre da atividade laboral, alterando a antiga disciplina 

legal que exigia a prova do empregado450.  

                                                           
447 Idem, p. 489. 
448 PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: LTr, 2002, p. 44. 
449 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, Curso de direito ambiental brasileiro, cit., p. 593-594. 
450 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direito ambiental e a saúde dos trabalhadores. São Paulo: LTr, 
2007, p. 183-184. 
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O artigo 229, § 2°, da Constituição do Estado de São Paulo garante até mesmo o 

direito de greve em caso de risco grave ou iminente no local de trabalho451. Trata-se de 

relevante direito que deveria ser aplicado também no âmbito federal, já que o trabalhador não 

deve ser obrigado a se expor a risco grave à saúde. 

 

 

12. Síntese conclusiva 

 

 

A proteção do meio ambiente no âmbito do direito internacional nasceu com a 

consciência ecológica, por se perceber a necessidade de se garantir a qualidade de vida da 

presente e futura geração, e foi impulsionada por grandes desastres ambientais. Com isso 

surgiram tratados internacionais para proteger setorialmente alguns bens ambientais até que se 

percebeu a necessidade da proteção global integrada. O primeiro tratado internacional para a 

proteção do meio ambiente no âmbito global foi a Convenção de Estocolmo de 1972, que 

depois foi aprimorada com a representação mais expressiva dos países em desenvolvimento 

na Convenção do Rio de 1992. 

A evolução da proteção do meio ambiente no direito internacional se refletiu na 

ordem jurídica brasileira, que também passou a se preocupar com a tutela dos recursos 

naturais. O primeiro grande passo se deu com a criação da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, que se aprimorou com diversas resoluções do CONAMA que disciplinavam a 

aplicação dos instrumentos de proteção ao meio ambiente. Todavia, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado adquiriu relevância e autonomia com a sua previsão na 

Constituição Federal de 1988.  

O conjunto de garantias constitucionais e seus instrumentos previstos na legislação 

infraconstitucional permitiu afirmar a autonomia do direito ambiental com princípios e regras 

próprias. São muitos os princípios apontados pela doutrina, por isso, abordamos os mais 

relevantes, como o princípio da dignidade humana, do desenvolvimento sustentável e do 

poluidor pagador.  

Merecem destaque os princípios da prevenção e da precaução porque visam evitar o 

dano ao meio ambiente, que muitas vezes é irreversível ou de difícil reparação. O princípio da 

prevenção exige que sejam adotadas medidas para afastar o dano ao meio ambiente, enquanto 

                                                           
451 PADILHA, Norma Sueli, op. cit., p. 116. 
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a precaução determina a adoção de medidas de prevenção ainda que não haja certeza 

científica quanto ao possível risco.  

A Administração Pública dispõe de diversos instrumentos para a aplicação do 

princípio da precaução, conforme vimos acima. O licenciamento ambiental é uma das formas 

de exercício do poder de polícia para aplicação da precaução, já que exige prévio EIA com 

avaliação dos riscos ao meio ambiente para que seja autorizada determinada obra ou atividade 

pelo Poder Público. O licenciamento e o EIA devem ser amplamente divulgados para permitir 

o debate social, permitindo que sejam feitas críticas e sugestões ao projeto. O Poder Público 

pode até mesmo convocar audiência pública para permitir o amplo debate de todos os 

interessados. Os interessados, por sua vez, podem requerer a convocação da audiência pelo 

órgão ambiental competente para apreciar o licenciamento.  

O princípio da precaução ainda pode ser aplicado por meio da delimitação de espaços 

especialmente protegidos em que os recursos naturais devem ser integralmente preservados, 

ou pela imposição de limites para sua exploração econômica. A lei impõe preservação total 

nas áreas de preservação permanente e nas unidades de conservação de proteção integral. De 

outro lado, alguns recursos naturais relevantes podem ser explorados parcialmente, como 

ocorre na reserva florestal legal e nas unidades de conservação de uso sustentável.  

A evolução tecnológica ainda demandou proteção diferenciada dos recursos naturais 

por meio do controle da exploração da biodiversidade biológica para a pesquisa científica e 

criação de organismos geneticamente modificados. Todavia vimos anteriormente que o direito 

brasileiro ainda não tutela adequadamente a biodiversidade. 

Desde a década de 60, a concepção de meio ambiente foi ampliada para incluir 

também os bens culturais, as áreas urbanas e o local de trabalho. Por isso, a legislação dispõe 

de instrumentos para a proteção do meio ambiente histórico, cultural, artístico e paisagístico, 

como o tombamento. O meio ambiente urbano também merece proteção especial pela 

disciplina do uso e ocupação do solo e pelo zoneamento, para garantir a qualidade de vida da 

população. O meio ambiente do trabalho é protegido desde o início da vigência da CLT, mas 

apenas com a Constituição Federal de 1988 foi concebido como direito fundamental do 

trabalhador. 

Ainda que a Administração Pública disponha de diferentes instrumentos para evitar 

ou mitigar o risco ao meio ambiente, ela pode ser omissa ou sua atuação ser ineficiente. Por 

isso, a sociedade dispõe de diferentes ações judiciais para a mitigação ou eliminação do risco 

ao meio ambiente pelo Poder Judiciário, conforme veremos no próximo título. 
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PARTE III 

TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA DO DIREITO AO MEIO 

AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

 

13. Evolução histórica da tutela jurisdicional pátria do direito ao meio 

ambiente  

 

 

A proteção do meio ambiente de forma ampla no âmbito do direito material nasceu 

na década de 80, porém sua tutela processual demorou um pouco mais para se desenvolver. 

Inicialmente, os interessados dispunham apenas do processo civil individual tradicional, 

disciplinado pelo Código de Processo Civil, que era insuficiente, pois: (i) os limites subjetivos 

da coisa julgada se restringiam às partes do processo; (ii) possibilita o litisconsórcio apenas 

em casos específicos; e (iii) permite a substituição processual somente em situações 

excepcionais. De outro lado, a proteção do meio ambiente demanda solução uniforme para 

grupo amplo de pessoas que são titulares do direito452.  

Como não havia outro instrumento processual adequado, usava-se a ação popular 

para a tutela ao meio ambiente. Citamos os casos práticos mencionados por José Carlos 

Barbosa Moreira, tais como as ações populares propostas para anular o projeto de construção 

do aeroporto em Brasília porque estava em desacordo com a estética da capital, o 

questionamento da legitimidade do ato administrativo que previa o aterro parcial da Lagoa 

Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro para a construção de um prédio comercial e a anulação 

de ato da Administração Pública para demolir prédio com valor histórico e artístico para a 

construção de uma estação de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

(CPTM)453 em São Paulo. 

A ação popular ainda era insuficiente, pois permitia apenas a anulação do ato 

administrativo e a condenação em perdas e danos. Porém, a mera anulação do ato poderia não 

ter qualquer efeito depois da ocorrência do dano, já que a reparação pecuniária pode não ser 

                                                           
452 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Processo civil ambiental, cit., p. 65. 
453 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular no direito brasileiro como instrumento de tutela 
jurisdicional dos chamados “interesses difusos”.  Revista de Processo, ano 7, n° 28, out./dez. 1982, São Paulo, p. 
11. 
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adequada454. Além disso, o cidadão em muitos casos não tinha instrumentos suficientes para 

produzir a prova necessária dos riscos ambientais, que geralmente é complexa e custosa.  

Para superar a deficiência da tutela jurisdicional do meio ambiente, a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente – além de trazer outros importantes avanços na proteção do meio 

ambiente – previu a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação de responsabilidade 

civil e penal em face do poluidor, para requerer a reparação do dano (art. 14, § 1°, da Lei n° 

6.938/81)455. 

Todavia, a tutela do meio ambiente ainda não era satisfatória, pois não possibilitava a 

atuação de outros sujeitos perante o Poder Judiciário, não havia disciplina diferenciada da 

coisa julgada e faltavam instrumentos para evitar o dano ao meio ambiente e impor a 

preferência pela reparação in natura.  

Por isso, alguns anos depois da aprovação da Lei n° 6.938/81 foi introduzida a Lei da 

Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85) para tutelar o meio ambiente, dentre outros interesses. A 

lei ampliou a legitimidade para a defesa do meio ambiente para todos os entes federativos e a 

associação civil (art. 5° da Lei n° 7.347/85). Antes da introdução da tutela antecipada no 

Código de Processo Civil, a lei já previa o cabimento de liminar (art. 12, caput, da Lei n° 

7.347/85), que poderia antecipar os efeitos da decisão de mérito. Também houve inovação ao 

se prever a execução específica de obrigação de fazer ou não fazer e a imposição de multa 

diária (art. 11 da Lei n° 7.347/85).  

A mudança mais importante se deu com a introdução da coisa julgada erga omnes 

secundum eventum probationes, ou seja, a produção de efeitos perante todos exceto quando a 

ação fosse julgada improcedente por falta de provas (art. 16 da Lei n° 7.347/85, antes da 

alteração pela Lei n° 9.494/97). Assim, a ação civil pública permite que seja dado “tratamento 

molecularizado de um conflito coletivo” para que a solução seja isonômica e evite a 

multiplicação de demandas sobre a mesma matéria456.  

Por fim, a lei isentou o demandante do pagamento das custas processuais e 

honorários, sendo depois  alterada para permitir a sua imposição em caso de comprovada má-

fé (art. 18 da Lei n° 7.347/85). 

Posteriormente, a Constituição Federal elevou o direito ao meio ambiente à categoria 

de direito fundamental, bem como ampliou os instrumentos de tutela jurisdicional. 

                                                           
454 Idem, p. 15-16. 
455 MILARÉ, Édis. Tutela processual do ambiente. In: PHILIPPI JR., Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé (org.). 
Curso interdisciplinar de direito ambiental. São Paulo: Manole, 2005, p. 496-497. 
456 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas, 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 234. 
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Primeiramente, o inciso LXXIII do artigo 5° ampliou o objeto da ação popular para prever seu 

cabimento também para anular atos lesivos ao meio ambiente e ainda isentou o autor do 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, salvo se houver comprovada 

má-fé. Ela ainda introduziu o mandado de segurança coletivo (art. 5°, LXX, da CF/88) e 

reforçou o papel do Ministério Público na proteção do meio ambiente (art. 129, III, da CF/88). 

Por fim, o Código de Defesa do Consumidor consolidou a disciplina dos direitos 

coletivos lato sensu, tendo em vista que ampliou a incidência da lei da ação civil pública para 

todos os interesses difusos e coletivos e criou a categoria de interesses individuais 

homogêneos. Além disso, disciplinou o regime da coisa julgada para todas as categorias de 

interesses coletivos. No caso dos interesses difusos, o CDC repetiu a disposição da lei da ação 

civil pública,  determinando que a coisa julgada tenha efeitos “erga omnes, exceto se o pedido 

for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 

poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova” (art. 103, I, 

da Lei n° 8.078/90). 

 

 

14. Efetividade da tutela jurisdicional do meio ambiente 

 

 

A tutela efetiva do direito ao meio ambiente demanda técnicas processuais que 

evitem o risco de dano, ou caso este já tenha ocorrido, permitam a reparação integral. Não é 

suficiente a imposição de condenação em dinheiro para reparação dos danos ambientais. 

Seja qual for a ação ou incidente destinado a tutelar o meio ambiente, deve-se adotar 

técnica processual célere457 e específica em razão da sua essencialidade e da instabilidade do 

equilíbrio ecológico. Ela deve ser a mais eficaz possível para o cumprimento do dever de não 

violar o meio ambiente. Se não for possível impor o cumprimento do dever ambiental, como 

ocorreria se houvesse cumprimento espontâneo, deve ser priorizada a reparação in natura por 

razões pedagógicas e pela sua adequada proteção ao meio ambiente. A reparação em dinheiro, 

por maior que seja a penalidade pecuniária, não é capaz de recuperar o desequilíbrio 

ecológico e os danos causados para as presentes e futuras gerações458.  

A prioridade da tutela do direito ao meio ambiente deve ser evitar dano ambiental. 

Caso já tenha ocorrido dano ambiental, a reparação in natura é a mais adequada porque 

                                                           
457 Idem, p. 73-79. 
458 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Processo civil ambiental, cit., p. 72-73. 
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garante a recomposição, ainda que parcial, do equilíbrio ecológico. Por isso, veremos a tutela 

inibitória e a tutela específica previstas no artigo 84 do  CDC e no artigo 461 do CPC, que 

permitem a imposição de obrigação de fazer e não fazer para impedir a prática de determinado 

ato ilícito ou impor a reparação específica do dano. Ambas as tutelas podem ser concedidas 

nas ações coletivas que estudaremos no próximo capítulo.   

Também veremos neste capítulo as tentativas de coibir a efetiva tutela do direito ao 

meio ambiente por meio da vedação da concessão de tutela de urgência nas ações coletivas e a 

suspensão dos seus efeitos pelos Tribunais por meio dos incidentes de suspensão de liminar e 

de segurança. 

 

 

14.1 Tutela inibitória  

 

 

A proteção judicial do direito ao meio ambiente deve priorizar a tutela preventiva 

para evitar dano ou risco de dano459, atendendo aos seus princípios da prevenção e da 

precaução. Dessa forma, a tutela inibitória é técnica processual indispensável para a proteção 

do direito ambiental na medida em que visa evitar a prática de ato ilícito, independentemente 

da ocorrência de dano460.  

Enquanto o processo civil tradicional tinha como foco reparar o dano decorrente de 

ato ilícito, a tutela inibitória busca evitar a conduta contrária ao direito, independentemente do 

possível dano. O autor não precisa comprovar a possibilidade de ocorrência de dano e dolo ou 

culpa, mas apenas a probabilidade da ocorrência do ato ilícito461.  

A prova para concessão da tutela inibitória não é a mesma necessária para as tutelas 

do processo civil tradicional em que se deve demonstrar o dano praticado no passado, já que é 

necessário demonstrar a probabilidade de ocorrência de ato ilícito futuro. Por isso, o juiz deve 

adotar requisitos diferenciados na apreciação da tutela inibitória, examinando a gravidade do 

ilícito relatado pelo autor e os indícios da sua ocorrência no futuro462.  

                                                           
459 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública ambiental e as tutelas jurisdicionais da prevenção e de 
precaução. In: MILARÉ, Édis (coord.). A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 81-83. 
460 MARINONI, Luiz Guilherme, Antecipação... cit., p. 73. 
461 Idem, p. 78. 
462 TESSLER, Luciana Gonçalves. Tutelas jurisdicionais do meio ambiente: tutela inibitória, tutela de remoção, 
tutela de ressarcimento na forma específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 302-323. 
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No âmbito do direito ambiental, a tutela inibitória é cabível contra aquele que exerce 

atividade de risco e não adota as medidas necessárias de prevenção e precaução463. Ainda que 

não tenha ocorrido dano ambiental, a violação do dever de evitar ou minimizar o risco ao 

meio ambiente é suficiente para a concessão da tutela inibitória. 

É importante ressaltar que a tutela inibitória não se confunde com ação cautelar, pois 

a primeira é concedida em ação autônoma de cognição exauriente quanto ao risco de ato 

ilícito, enquanto a última tem caráter instrumental e é concedida com base em juízo de 

cognição sumária. Ela também se distingue da tutela antecipada, pois esta permite a satisfação 

imediata dos efeitos de todos os tipos de tutela jurisdicional com base em juízo de cognição 

sumária, e a tutela inibitória tem caráter específico464.  

É cabível, por sua vez, a concessão de antecipação de tutela para resguardar a 

efetividade da tutela inibitória. Os requisitos para sua concessão são: relevância do 

fundamento e “justificado receio de ineficácia do provimento final” (art. 84, § 3°, do CPC, e 

art. 461, § 3°, do CPC). Assim como nas demais tutelas, o autor deve demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, mas não é necessário comprovar a iminência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, e sim o risco de ineficácia do provimento final, que na 

tutela inibitória é a possibilidade da prática de ato ilícito465. Também não se exige o pedido da 

parte, podendo o juiz conceder a antecipação se estiverem presentes os requisitos legais, e não 

há restrição para sua concessão em caso de irreversibilidade da tutela antecipada. A 

antecipação pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo por decisão fundamentada. 

Aplica-se subsidiariamente o regime geral da antecipação de tutela prevista no artigo 

273 do CPC466. Assim, é cabível a antecipação da tutela inibitória se houver “abuso do direito 

de defesa ou o manifesto caráter protelatório do réu” (art. 273, II, do CPC) e “quando um ou 

mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso” (art. 273, § 5°, do 

CPC). Aplica-se ainda a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela antecipada em 

caso de improcedência do seu pedido e também se aplica a fungibilidade das tutelas de 

urgência (art. 273, § 7°, do CPC). 

Embora não haja previsão legal específica, é cabível ação cautelar e concessão de 

medida cautelar incidental na tutela inibitória, aplicando-se as regras gerais previstas nos 

artigos 796 e seguintes do CPC. 

                                                           
463 Idem, p. 236-237. 
464 MARINONI, Luiz Guilherme, Antecipação da tutela, cit., p.  88-90. 
465 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela inibitória coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 
302-303. 
466 TESSLER, Luciana Gonçalves, op. cit., p. 278-279. 
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Por fim, a sentença da tutela inibitória tem natureza mandamental porque impõe 

determinado comportamento de fazer ou não fazer para evitar a prática de ato ilícito467.  

 

 

14.2 Tutela específica  

 

 

Se o dano ambiental ocorreu antes do ajuizamento da ação ou durante a sua 

tramitação, a tutela jurisdicional mais adequada é aquela que garante a reparação in natura, 

pois a indenização pecuniária não é suficiente para a efetiva proteção do meio ambiente. Por 

exemplo, se o dano ambiental consistiu no desmatamento de área de preservação ambiental, 

deve-se impor a obrigação de fazer para replantar a vegetação nativa, se for possível468.  

Caso não seja possível a reparação integral do dano ambiental, o juiz pode 

determinar obrigação de fazer ou não fazer que consista em providências que garantam o 

resultado prático equivalente (art. 84, caput, do CDC e art. 461, caput, do CPC). No caso do 

exemplo acima, se não for possível replantar a vegetação nativa, pode-se determinar o 

replantio da vegetação compatível com a região desmatada.  

A obrigação imposta pela sentença pode ser convertida em perdas e danos se não for 

possível conceder as tutelas mencionadas acima (art. 84, § 1°, do CDC e art. 461, § 1°, do 

CPC).  

Destaca-se que o princípio da adstrição da sentença em relação aos pedidos das 

partes é relativizado na tutela específica469, já que o juiz pode impor condenação diversa do 

pedido do autor para garantir a efetiva tutela jurisdicional de acordo com as circunstâncias 

fáticas.  

Voltando ao exemplo anterior, é possível que o autor ajuíze ação para impedir o 

desmatamento, mas o dano ocorra no curso do processo. Nesse caso, o juiz pode impor a 

obrigação de fazer ao réu para replantar a vegetação nativa, ainda que o pedido seja impedir o 

desmatamento. Também é possível que o pedido inicial seja a replantação da vegetação nativa 

na área desmatada e essa se torne impossível ao final do processo, podendo ser imposta 

obrigação que assegure resultado prático equivalente.   

                                                           
467 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Considerações sobre a tutela inibitória. Revista da Procuradoria Geral 

do Estado de São Paulo, n° 53, jun./2000, São Paulo, p. 193. 
468 MARINONI, Luiz Guilherme, Antecipação da tutela, cit., 2009, p. 94. 
469 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
231. 
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Até mesmo o dispositivo da sentença pode ser mitigado na sua execução, já que pode 

ocorrer alteração das circunstâncias fáticas que torne impossível o cumprimento da obrigação 

imposta e ser necessário substituí-la pelo resultado prático equivalente, ou até mesmo pela 

reparação pecuniária.  

Assim como na tutela inibitória, é cabível a concessão da tutela antecipada, que pode 

consistir no imediato cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e de medida cautelar. 

A antecipação de tutela específica também pode ser concedida de ofício, não se aplicando o 

requisito da irreversibilidade. Ademais, podem ser aplicados subsidiariamente os dispositivos 

do artigo 273 do CPC para admitir a tutela antecipada punitiva e de pedido incontroverso, 

responsabilizar objetivamente o beneficiário da medida e aplicar a fungibilidade com as 

demais tutelas de urgências. 

A natureza da sentença também é mandamental, já que impõe determinado 

comportamento ao demandado, salvo quando é convertida em reparação pecuniária, quando a 

natureza da decisão passa a ser condenatória.  

 

 

14.3 Meios coercitivos para efetivação das tutelas inibitória e específica 

 

 

O juiz dispõe de diversos meios coercitivos para impor o cumprimento da tutela 

inibitória e da tutela específica, que podem ser determinados de ofício pela sentença ou pela 

decisão de antecipação de tutela470. Os meios coercitivos mencionados a título 

exemplificativo em lei são: multa diária (art. 84, § 4°, do CDC e art. 461, § 4°, do CPC), 

multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de 

obras e impedimento de atividade nociva, podendo ser requisitada força policial (art. 84, § 5°, 

do CPC e art. 461, § 5°, do CPC). O juiz pode conceder outros meios coercitivos para garantir 

o efetivo cumprimento da obrigação imposta.  

Citamos como exemplo decisão proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo 

MPF para obrigar os órgãos competentes a desconstituir os parcelamentos de solo irregulares, 

para garantir a preservação do direito ao meio ambiente e da legislação urbanística. O juiz de 

primeiro grau deferiu medida liminar para determinar a adoção de diferentes medidas, com 

                                                           
470 SHIMURA, Sérgio. Tutela coletiva e sua efetividade. São Paulo: Método, 2006, p. 50. 
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prazos específicos de cumprimento conforme a complexidade das obrigações e com multa 

diária em caso de descumprimento de cada uma delas471. 

Embora o juiz tenha amplos poderes coercitivos, ele deve respeitar alguns limites. O 

primeiro deles é a impossibilidade de impor sanção vedada por lei, como a prisão civil472. 

Também deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade entre a 

obrigação imposta e a sanção em caso de descumprimento473. Assim, por exemplo, na decisão 

que determinar a colocação de filtro em fábrica pode ser imposta multa diária em caso de 

descumprimento ao invés de determinar diretamente  o  fechamento, que pode ser imposto 

caso a multa não seja suficiente. 

O meio coercitivo mais recorrente é a multa, que pode ser concedida de ofício, ou 

por pedido do autor, e deve ser “suficiente ou compatível com a obrigação” (art. 84, § 4°, do 

                                                           
471 “EDIFICAÇÕES PARTICULARES  
1 – ao GDF, à TERRACAP e ao IBAMA/ICMBio para que, adotando as medidas ínsitas ao pleno exercício do 
poder de polícia administrativa, inclusive com o embargo, demolição ou desconstituição: 
1.1. executem medidas concretas a impedir o início ou o prosseguimento de toda e qualquer ocupação irregular 
do solo, obra de edificação ou benfeitoria, em qualquer área do SHAr. 
Prazo: 120 dias. 
Multa: R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Distrito Federal, à TERRACAP e ao IBAMA/ICMBio, individualmente, 
por cada parcelamento irregular do solo, construção ou benfeitoria em andamento após aquele prazo. 
1.2 – removam qualquer tipo de edificação não habitada ou benfeitoria nas áreas de Proteção Permanente-APP's.  
Prazo: 180 dias. 
Multa: R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Distrito Federal, à TERRACAP e ao IBAMA/ICMBio, individualmente, 
por cada edificação ou benfeitoria existente em APP's após decorrido aquele prazo' (fls. 137). 
'CONDOMÍNIOS FECHADOS' 
[...] 
4 – Ao GDF, TERRACAP e ao IBAMA/ICMBio para que, em cumprimento às medidas ínsitas ao pleno 
exercício do poder de polícia administrativa, e de modo a que não haja empecilhos à regular e eficaz fiscalização 
na área interna dos condomínios, e se não atendidas as providências do item anterior, para que removam 
qualquer obstáculo a impedir o trabalho da fiscalização, como trancas de portas e portões de acessos aos 
condomínios. 
Prazo: imediatamente, após inobservado o item 3. 
Multa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Distrito Federal, à TERRACAP e ao IBAMA/ICMBio, individualmente, 
por cada condomínio em que a fiscalização não consiga livre e imediato acesso. 
DIVULGAÇÃO DE RESTRIÇÕES NA REGIÃO 5 – ao GDF e ao IBAMA/ICMBio para que, cada um 
providencie a instalação de, pelo menos, 05 placas/painéis de comunicação, tipo 'outdoors', com medidas como 
as que se vêem nas fotos 103 e 104, a fls. 621, fixadas em locais de maior trânsito de pessoas na região, dentre 
elas, nas áreas da 'Prefeitura' (fls. 620), do comércio local (fls. 620) e do Posto Policial Militar de acesso ao 
SHAr. 
As placas deverão conter o seguinte texto: 'Setor Habitacional Arniqueira-SHAr Área de Proteção Ambiental-
APA Planalto Central É PROIBIDA QUALQUER CONSTRUÇÃO, BENFEITORIA OU RETIRADA  DE 
VEGETAÇÃO NESTA REGIÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO IBAMA. Infratores sujeitos a responsabilidade 
criminal e administrativa'. 
Prazo: 30 dias. 
Multa: R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, por cada placa inexistente ou não mantida legível à distância”. A 
decisão foi integralmente transcrita no acórdão proferido pelo STJ que manteve a negativa de suspensão da 
referida decisão (STJ, Corte Especial, AgRg na SLS n° 1446/DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. 28/06/2012, DJe 
06/09/2012). 
472 Alguns autores entendem que é cabível prisão por descumprimento da decisão judicial: MARINONI, Luiz 
Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva, 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 197-200. 
473 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer: e sua extensão aos deveres de entrega 
de coisa (CPC, art. 461 e 461-A, CDC, art. 84), 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 270. 
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CPC e art. 461, § 4°, do CPC). A multa deve ser fixada em montante suficiente para compelir 

o demandado a cumprir a decisão judicial, devendo ser levada em consideração a sua 

capacidade econômica474. O valor e a periodicidade da multa podem ser alterados a qualquer 

tempo caso se torne insuficiente ou excessiva (art. 461, § 6°, do CPC), inclusive após o 

trânsito em julgado da sentença475.  

Pode ser imposta multa contra a Fazenda Pública, mas a sua efetividade é limitada 

porque o pagamento é feito com dinheiro público e, consequentemente, pode implicar em 

punição da sociedade. Por isso, o juiz deve priorizar outros meios coercitivos476. Se não for 

possível impor outro meio coercitivo, a multa pode ser imposta e a Administração Pública 

poderá punir posteriormente o agente público que deixou de cumprir a decisão judicial por 

negligência ou má-fé477. 

A periodicidade da multa pode ser diária, semanal, mensal ou de acordo com 

cronograma estabelecido pelo juiz, já que a complexidade da tutela específica pode variar de 

maneira significativa. Também é cabível a imposição de valor fixo a título de multa caso o 

cumprimento da obrigação se dê em momento único478.  

A  incidência da multa começa a partir do descumprimento da obrigação no prazo 

fixado pela decisão judicial. Se for fixada na sentença e não houver recurso, ela produz efeitos 

a partir da publicação da decisão. Caso seja concedida por sentença impugnada por recurso de 

apelação com efeito suspensivo, a incidência começa somente depois do julgamento do 

recurso. Se a apelação não for recebida com efeito suspensivo, a multa incide a partir da 

publicação da sentença479.  

O termo final da incidência da multa é o efetivo cumprimento da decisão. Se a 

decisão não for cumprida, a penalidade incide enquanto for possível cumprir a decisão 

judicial. Se o cumprimento da obrigação específica se tornar impossível, sua incidência se 

limita até a conversão da condenação em perdas e danos480. 

 

 

                                                           
474 MARINONI, Luiz Guilherme, Tutela inibitória: individual e coletiva, cit., p. 185. 
475 Idem, p. 191. 
476 LINS, Liana Cirne. A tutela inibitória coletiva das omissões administrativas: um enfoque processual sobre a 
justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. Revista Direito do Estado n° 12, out./dez. 2008, Rio de 
Janeiro, p. 223-261. 
477 TALAMINI, Eduardo, op. cit., p. 246-247. O autor ainda defende que pode ser imposta multa contra o agente 
público e não contra a pessoa jurídica de direito público, mas entendemos que essa hipótese não é cabível porque 
o agente não é parte do processo e não teria pleno direito de defesa.  
478 Idem, p. 242-244 e 253. 
479 MARINONI, Luiz Guilherme, Tutela inibitória: individual e coletiva, cit., p. 189. 
480 TALAMINI, Eduardo, op. cit., p. 254. 
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Embora se defenda que a multa tem exequibilidade imediata para que tenha efetivo 

caráter coercitivo481, prevalece o entendimento de que o valor da multa somente pode ser 

executado depois do trânsito em julgado da condenação, já que ela não será devida se a 

decisão que a concedeu for modificada482.  

 O valor da multa deve ser destinado ao autor, embora alguns defendam que o Estado 

deveria ser o beneficiário porque ela decorre de violação de ordem judicial e não deveria ser 

um complemento da indenização483. O autor é o beneficiário porque tem mais interesse em 

executar a multa, exercendo maior coerção em relação ao demandado, e pode utilizá-la como 

instrumento de negociação484.  

Por fim, a multa pode ser cumulada com indenização por perdas e danos (art. 84, § 

2°, do CPC e art. 461, § 2°, do CPC), já que ambas têm finalidades diferentes. A multa visa 

coagir o demandado a cumprir a ordem judicial, enquanto a indenização é imposta para 

reparar os danos causados485. 

 

 

14.4 Restrições à efetividade da tutela jurisdicional do meio ambiente 

 

 

14.4.1 Restrições legais quanto à concessão de tutela de urgência 

 

 

A tutela de urgência é essencial para a efetiva garantia do direito ao meio ambiente, 

pois pode evitar dano ambiental irreversível ou de difícil reparação durante  o trâmite longo e 

complexo do processo.  Caso contrário, a sentença favorável poderá se tornar mero “prêmio 

de consolação”, nas palavras de Ricardo de Barros Leonel486.  

O fundamento constitucional para o cabimento da tutela urgência é o princípio da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5°, XXXV, CF/88), que determina a tutela efetiva 

                                                           
481 LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro, 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 171-172. 
482 TESSLER, Luciana Gonçalves, op. cit., p. 296-297. Talamini defende que é cabível a execução provisória da 
multa para manter seu caráter coercitivo e, caso a decisão final seja contrária ao beneficiário da multa, ela deve 
ser devolvida (TALAMINI, Eduardo, op. cit., p. 258-260). No entanto, essa possibilidade criaria complexidade 
adicional desnecessária no processo, que precisaria de duas execuções: uma provisória para executar a multa e 
outra definitiva para devolução do valor. 
483 MARINONI, Luiz Guilherme, Tutela inibitória: individual e coletiva, cit., p. 187-188. 
484 TALAMINI, Eduardo, op. cit., p. 264-265. 
485 MARINONI, Luiz Guilherme, tutela inibitória: individual e coletiva, cit., p. 183. 
486 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 323. 
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dos direitos ameaçados de lesão ou violados487. Ela é cabível em todas as ações coletivas e de 

controle concentrado de constitucionalidade que veremos nos próximos capítulos. Embora 

seja instrumento indispensável para a tutela jurisdicional, algumas leis especiais tentaram 

restringir a concessão de tutela de urgência contra o Poder Público para privilegiar os 

interesses governamentais diante dos demais interesses da coletividade.  

Primeiramente, é vedada a concessão de liminar em cautelar e a antecipação de tutela 

contra atos do Poder Público se estes não puderem ser impugnados por mandado de segurança 

(art. 1°, caput, da Lei n° 8.437/92 c/c art. 1°, da Lei n° 9.494/97). Também é vedada a 

concessão de tutela antecipada satisfativa (art. 1°, § 3°, da Lei n° 8.437/92).  

Mesmo se for cabível liminar em ação cautelar ou antecipação de tutela, o 

representante legal do órgão ou entidade do Poder Público deve ser previamente intimado (art. 

1°, § 4°, da Lei n° 8.437/92). Se a tutela de urgência for requerida em sede de ação civil 

pública, o representante judicial da pessoa jurídica de direito público deve se manifestar em 

até 72 horas (art. 2°, da Lei n° 8.437/92)488. 

A constitucionalidade da vedação legal de tutela de urgência foi objeto de ação 

declaratória de constitucionalidade. O STF afirmou a validade e eficácia dos dispositivos 

legais em sede de medida cautelar para resguardar os interesses estatais, especialmente quanto 

à antecipação de tutela com repercussão pecuniária, como a incorporação imediata de 

acréscimos de vencimentos na folha de pagamento489. O foco da decisão do STF foi o 

prejuízo ao orçamento da Administração Pública.   

Nesse sentido, Athos Gusmão Carneiro afirma a constitucionalidade da restrição 

legal, pois a tutela de urgência concedida em caráter liminar não é garantia processual, mas 

sim exceção ao princípio do contraditório. Por isso, a sua restrição não seria por si só ilegal. 

Porém, o autor admite que a vedação legal pode ser afastada se  houver absoluta necessidade 

de satisfação imediata do direito material sob pena de a tutela jurisdicional definitiva se tornar 

inócua490, o que configura negativa da prestação jurisdicional efetiva. 

A restrição legal imposta viola o princípio da igualdade, já que trata o particular e o 

Poder Público de forma diferente sem fundamento razoável. Diante da mesma situação, o 

particular pode ser compelido a fazer ou deixar de fazer em caráter liminar, enquanto o Poder 

                                                           
487 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios do direito ambiental processual: a defesa judicial do 
patrimônio genético, do meio ambiente cultural, do meio ambiente artificial, do meio ambiente do trabalho e do 
meio ambiente natural do Brasil, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 67. 
488 A mesma restrição foi prevista para o mandado de segurança coletivo, mas essa parte do dispositivo legal foi 
revogada pela nova lei do mandado de segurança (Lei n° 12.016/2009). 
489 STF, Pleno, MC na ADC 4/DF, rel. Min. Sydney Sanches, j. 11/02/1998, DJ 21/05/1998, p. 2. 
490 CARNEIRO, Athos Gusmão, op. cit., p. 219-220. 



137 

 

Público pode violar o direito do demandante. Trazemos o seguinte exemplo citado por 

Ricardo de Barros Leonel: se um particular mover ação para impedir o despejo de resíduos 

poluidores, com pedido liminar para que seja imediatamente cumprida a obrigação de não 

fazer, pode obter a medida antes mesmo da citação. Entretanto, se a mesma ação for movida 

em face do Poder Público, o particular não pode sequer obter a liminar, pois teria antecipado 

os efeitos da sentença condenatória, e ainda que fosse cabível, o representante do Poder 

Público deveria ser previamente intimado491.  

Para compatibilizar a restrição legal para concessão das tutelas de urgência com o 

direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, deve-se admitir seu cabimento em face do 

Poder Público se a denegação implicar na completa ineficácia da tutela satisfativa ao final do 

processo. Assim, por exemplo, é cabível a concessão de antecipação de tutela em ação civil 

pública para suspender os efeitos da licença ambiental concedida para empreendimento com 

significativo impacto ambiental, se não houver prévio estudo de impacto ambiental ou este 

estiver eivado de alguma nulidade. Nesse caso, não devem ser aplicadas as restrições da 

medida liminar porque prevalece o interesse público primário na proteção do meio ambiente 

em relação ao eventual interesse estatal ou governamental.  

Também deve ser relativizada a regra de prévia intimação do representante da pessoa 

jurídica de direito público se nesse período puder ocorrer dano irreparável ou de difícil 

reparação. No exemplo acima, pode ser deferida a liminar inaudita altera parte se o agente 

privado estiver na iminência de iniciar a atividade potencialmente danosa ao meio ambiente.  

 

 

14.4.2 Suspensão dos efeitos da tutela de urgência492 

 

 

A suspensão é um incidente processual493 cujo objetivo é suspender a execução de 

decisão liminar, sentença ou acórdão494, que reconhece ou declara um direito, mas sua 

                                                           
491 Idem, p. 326. 
492 Exposição mais aprofundada sobre o incidente da suspensão de segurança pode ser consultada em: 
ALMEIDA, Ursula Ribeiro. A suspensão e o conflito de interesses públicos. Revista Dialética de Direito 

Processual, n° 105, dez./2011, São Paulo, p. 120-137. 
493 DINAMARCO, Cândido Rangel. Processo civil empresarial. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 117. No mesmo 
sentido: RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança: sustação da eficácia de decisão judicial 
proferida contra o Poder Público, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 104. 
494 O pedido de suspensão não se confunde com o recurso porque ele não tem o condão de reformar, anular ou 
desconstituir a decisão. Além disso, a decisão de suspensão não tem caráter administrativo porque um ato 
administrativo não pode suspender decisão judicial. 
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satisfação pode causar grave prejuízo ao interesse público. A suspensão não reforma, anula ou 

cassa a decisão impugnada, mas impede que ela produza efeitos práticos. Por isso, o incidente 

não é um recurso contra a decisão impugnada. 

O incidente de suspensão pode ser suscitado em sede de mandado de segurança (art. 

15, caput, Lei n° 12.016/09), ação civil pública, ação popular e medida cautelar inominada 

(art. 4°, § 1°, Lei n° 8.437/92). A suspensão ainda pode ser requerida contra acórdão proferido 

no agravo de instrumento interposto contra a liminar concedida na ação popular, na ação civil 

pública e no mandado de segurança (arts. 4°, § 5°, Lei n° 8.437/92 e 15, § 2°, Lei n° 

12.016/09).  

O referido incidente processual geralmente é suscitado para impedir a execução de 

decisões judiciais contrárias aos interesses governamentais. Por isso, ele é um difícil 

obstáculo para efetiva tutela do direito ao meio ambiente, já que geralmente o Estado é o 

maior poluidor ou é conivente com os poluidores. Buscaremos interpretar esse instituo 

oriundo do período militar de acordo com os atuais preceitos constitucionais para que possa 

ser usado inclusive para garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Os requisitos legais para suspensão de liminar na medida cautelar inominada, ação 

civil pública e ação popular são: “manifesto interesse público” ou “flagrante ilegitimidade” da 

decisão e “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (art. 4°, caput, 

Lei n° 8.437/92). O requisito de “flagrante ilegitimidade” não deve ser aplicado, já que 

demandaria revisão do mérito da decisão. O incidente de suspensão é cabível apenas para 

examinar os efeitos práticos produzidos pela execução da medida impugnada;  caso contrário, 

poderia se tornar um novo recurso cabível contra a mesma decisão, ou até mesmo sucedâneo 

recursal495. A lei do mandado de segurança, por sua vez, prevê apenas o requisito de “grave 

lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (art. 15, caput, Lei n° 12.016/09).  

Em outras palavras, o Presidente do Tribunal competente para conhecer do 

incidente496 deve examinar  se a execução da decisão impugnada pode causar “grave lesão à 

                                                           
495 Citamos como exemplo trecho da ementa do acórdão proferido pelo STJ: “Não se mostra viável na presente 
senda o exame do acerto ou desacerto do decisum, não podendo o incidente ser utilizado com o objetivo de 
discutir o próprio mérito da ação principal, in casu, a necessidade, ou não, de se observar a Lei de Parcelamento 
de Solo Urbano nos licenciamentos e aprovações dos condomínios que estão sendo implantados no Município de 
Concórdia” (STJ, Corte Especial,  AgRg na SLS n° 1744/SC, rel. Min. Felix Fischer, j. 07/08/2013, DJe 
26/08/2013). No mesmo sentido: STJ, Corte Especial, AgRg na SLS n° 1552/BA, rel. Min. Ari Pargendler, j. 
16/05/2012, DJe 06/06/2012. 
496 O Presidente do Tribunal competente para conhecer o recurso cabível contra a decisão impugnada no 
incidente deve apreciar o pedido de suspensão (art. 4°, caput, Lei 8.432, da Lei n° 8.437/92 e 15, caput, da Lei 
n° 12.016/09). A competência dos Tribunais superiores, por sua vez, é definida conforme a natureza da 
fundamentação. Se o incidente for suscitado em razão da violação de norma constitucional, a competência é do 
STF, mas se for por violação à legislação federal, o STJ deve conhecer a suspensão (art. 25, caput, Lei n° 
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ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”, que deve ser tratada sob a perspectiva do 

interesse público primário497 e não do interesse estatal498.  

Os legitimados ativos para requererem a suspensão são a pessoa jurídica de direito 

público interessada e o Ministério Público, segundo expressa previsão legal (art. 4°, caput, da 

Lei n° 8.437/92 e art. 15, caput, da Lei n° 12.016/09). Porém,  doutrina e jurisprudência 

ampliaram a legitimidade da pessoa jurídica que não é parte do processo, mas pode sofrer os 

efeitos da execução da decisão499 e até mesmo de associações civis, já que podem tutelar 

interesses metaindividuais500. 

Assim, a suspensão pode ser requerida para proteção do meio ambiente se a decisão 

liminar puder lhe causar grave dano. Citamos como exemplo incidente suscitado pelo IBAMA 

perante o STJ para suspender os efeitos da liminar deferida em sede de agravo de instrumento, 

que suspendeu o embargo de obra e a multa imposta ao construtor de empreendimento 

imobiliário em área de preservação permanente501. A Presidência do STF deferiu a suspensão 

da liminar – que foi confirmada por decisão do órgão colegiado – em razão do potencial dano 

irreversível ao meio ambiente decorrente da cessação dos efeitos do embargo da obra, 

enquanto o eventual prejuízo econômico do construtor pode ser reparado502.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

8.038/90). Caso haja violação da CF/88 e da legislação federal, aplica-se o artigo 543 do Código de Processo 
Civil por analogia (BUENO, Cassio Scarpinella. O poder público em juízo, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
53-55).  
497 ALESSI, Renato. Sistema istituzionale del Diritto Amministrativo italiano. Milano: Giuffrè, 1953, p. 197-
199. 
498 O incidente não pode ser usado para defender interesse do Poder Público em detrimento do direito subjetivo 
individual ou coletivo reconhecido por decisão judicial, ainda que em caráter liminar, sob pena de violação do 
Estado de Direito.  
499 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Suspensão de segurança: sustação da eficácia de decisão judicial proferida 
contra o poder público, cit., p. 154. 
500 VENTURI, Elton. Processo civil coletivo: a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos no Brasil. Perspectivas de um Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 199-205. 
501 TRF 1ª Região, 6ª Turma, AI n° 0048883-95.2009.4.01.0000, rel. Des. Federal Kassio Nunes Marques, j. 
24/05/2011, DJF1 27/05/2011. Em outro acórdão, o STJ também deferiu a suspensão de segurança requerida 
pelo IBAMA: STJ, Corte Especial, AgRg na SS n° 2508/PA, rel. Min. Felix Fischer, j. 24/11/2011, DJe 
29/02/2012. 
502 STJ, Corte Especial, AgRg na SLS n° 1419/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01/08/2013, DJe 
27/09/2013. 
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15. Ações coletivas 

 

 

15.1 Ação popular 

 

A ação popular existe no direito brasileiro desde a Constituição Imperial de 1824 e 

foi paulatinamente alterada ao longo dos anos. A Constituição Federal de 1988 deu relevância 

especial à ação popular ao ampliar seu objeto para prever, dentre outras hipóteses, o seu 

cabimento para a tutela do meio ambiente, possibilitando o exercício da “cidadania 

ecológica”503.  

Em outras palavras, a ação popular é garantia constitucional de participação popular 

direta no controle jurisdicional dos atos do agente do Poder Público que violam o direito ao 

meio ambiente504. Não é rara a omissão do Poder Público quanto à ausência de EIA para 

atividade potencialmente danosa ao meio ambiente505. 

Embora a ação popular sofra duras críticas porque em alguns casos é usada como 

“instrumento de vingança política” em que cidadãos “emprestam” seu nome para propor a 

ação em ano eleitoral506, ela se mostrou relevante para a tutela do meio ambiente antes mesmo 

da Constituição Federal de 1988, como nos exemplos citados por Barbosa Moreira acima. Ela 

continua sendo importante para a defesa do meio ambiente, pois permite a participação direta 

dos cidadãos no polo ativo, o que não é admitido em outras demandas coletivas, como a ação 

civil pública e o mandado de segurança coletivo. 

A ação popular deve observar o rito ordinário combinado com os dispositivos 

específicos da lei, pois geralmente demanda apuração de fatos complexos (artigos 7°, caput, e 

22, da Lei n° 4.717/65). Veremos abaixo as peculiaridades do procedimento da ação popular.  

 

 

 

 

 

                                                           
503 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 161. 
504 FERRARESI, Eurico. Ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo: instrumentos 
processuais coletivos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 175-177. 
505 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Processo civil ambiental, cit., p. 98. 
506 DALLARI, Adilson Abreu. Ação civil pública e ação popular: aproximações e diferenças. In: SALLES, 
Carlos Alberto de (coord.). Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa social. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 149. 
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15.1.1 Legitimidade ativa e passiva 

 

 

Qualquer cidadão pode propor ação popular para requerer anulação dos atos lesivos 

ao patrimônio público. A legitimidade é extraordinária porque o autor defende interesse 

público ou metaindividual507 em nome próprio508, mas há quem afirme que seria uma nova 

categoria de legitimidade autônoma, já que o autor também atua em defesa de seu interesse509.  

Tradicionalmente, o conceito de cidadão equivale a eleitor (art. 1°, § 1°, da Lei n° 

4.717/65), ou seja, pessoa física que goza plenamente dos seus direitos políticos510. No 

entanto, interpretação mais recente entende que a Constituição Federal de 1988 ampliou a 

legitimidade para qualquer brasileiro ou estrangeiro residentes no país para a tutela do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por meio de ação popular, pois são titulares dos 

direitos fundamentais arrolados no artigo 5° e 225 da Constituição511.  

Qualquer cidadão pode atuar como assistente ou como litisconsorte do autor para 

reforçar a defesa do direito objeto do litígio (art. 6°, § 5°, da Lei n° 4.717/65), podendo o juiz 

limitar o número de legitimados ativos caso o grande número inviabilize o trâmite processual, 

com fundamento no artigo 46, parágrafo único, do CPC512. Assim também a pessoa jurídica 

de direito público ou de direito privado que teve seu ato impugnado pode deixar de contestar a 

ação e atuar como litisconsorte ativo, reforçando a defesa do interesse objeto da ação popular 

(art. 6°, § 3°, da Lei n° 4.717/65). 

O Ministério Público deve atuar como custos legis (art. 6°, § 4°, da Lei n° 4.717/65), 

porém não é obrigado a defender as alegações do autor se forem contrárias à legalidade513. 

Em caso de desistência do autor, o parquet pode substituí-lo no polo ativo da ação, desde que 

                                                           
507 A ação popular pode ser proposta para defesa de interesse público primário, como defesa do patrimônio 
público e moralidade administrativa. No entanto, também é cabível para defesa de direito metaindividual, qual 
seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
508 FERRARESI, Eurico, Ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo: instrumentos 
processuais coletivos, cit., p. 176. 
509 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 156-158. 
510 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações 

constitucionais, 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 183. 
511 SILVA, Flávia Regina Ribeiro da. Ação popular ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 276-
279. O STJ também já decidiu que a legitimidade ativa é do cidadão, que não se confunde com eleitor. O título 
de eleitor é apenas a prova documental da cidadania (STJ, 2ª Turma, REsp n° 1242800/MS, rel. Min. Mauro 
Campell Marques, j. 07/06/2011, DJe 14/06/2011). 
512 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente no direito brasileiro. 
Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2010, p. 214-215. 
513 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, 4ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 91. 
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não haja interesse dos demais legitimados ativos (art. 9° da Lei n° 4.717/65)514. Considera-se 

desistência quando há pedido expresso do autor ou abandono da ação515, o que se configura 

nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do artigo 267, do Código de Processo Civil.  

Ressalta-se que o autor não pode renunciar ao direito em que se funda a demanda e 

assim conduzir à extinção do processo com julgamento do mérito (art. 269, V, do CPC), pois 

defende interesse de terceiros. O autor pode desistir porque consiste em faculdade processual 

que não prejudica o interesse da coletividade, já que outros legitimados poderão figurar no 

polo ativo ou poderão propor nova ação popular com o mesmo pedido e causa de pedir.  

Os legitimados passivos são as pessoas jurídicas de direito público e privado, 

autoridades, funcionários e administradores que de alguma forma consentiram com o ato 

impugnado, bem como os beneficiários diretos do dano (art. 6°, caput, da Lei n° 4.717/65).  

Há litisconsórcio passivo necessário e unitário entre as partes que estiverem 

envolvidas no ato anulado516, já que o ato não pode ser anulado perante determinado órgão 

público e não em relação ao particular que se beneficiou desse ato. Por exemplo, a ação 

popular que visa anular determina licença ilegal concedida por alguma secretaria da Prefeitura 

para uma pessoa jurídica de direito privado deve ter ambos no polo passivo, pois não se pode 

anular a licença perante o Município e esta permanecer válida para o particular.  

Quanto à responsabilidade pela reparação dos danos e pela obrigação de fazer ou não 

fazer decorrentes de dano ou potencial lesão ao meio ambiente, o litisconsórcio passivo é 

facultativo porque há responsabilidade solidária entre os responsáveis pelo ato lesivo, 

podendo ser incluídos ou não todos no polo passivo517.  

Não se admite denunciação da lide na ação popular, pois criaria lide secundária para 

discutir responsabilidade entre o litisdenunciante e o litisdenunciado, quando o foco deve ser 

o interesse coletivo.  Porém, é cabível chamamento ao processo, pois a responsabilidade 
                                                           
514 Se não houver expresso pedido de desistência do autor e sim abandono da ação, ele deve ser intimado 
pessoalmente para dar regular andamento ao feito no prazo de 24 horas (art. 267, § 1°, do CPC).  Em caso de 
inércia, devem ser publicados editais para convocação dos demais legitimados ativos para dar regular andamento 
à ação popular. Podem se habilitar o próprio legitimado originário ou a pessoa jurídica de direito público ou 
privado que estava no polo passivo da demanda. Se nenhum cidadão manifestar interesse, o Ministério Público 
deve ser intimado pessoalmente para se manifestar sobre a condução do processo (NEVES, Daniel Amorim 
Assumpção. Comentários à lei da ação popular – art. 9°. In: COSTA, Susana Henrique da (coord.). Comentários 

à lei da ação civil pública e lei de ação popular. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 228-236). 
515 A lei da ação popular adota a expressão “absolvição de instância”, que era prevista no CPC de 1939 e 
correspondia às hipóteses de desídia do autor ou omissão na condução do processo, que levava à extinção do 
processo sem julgamento do mérito. Por isso, podemos adequar a interpretação da expressão para o CPC de 
1973, como no caso, por exemplo, de abandono da ação pelo autor (idem, ibidem). 
516 LEONEL, Ricardo de Barros. Comentários à lei da ação popular – art. 10°. In: COSTA, Susana Henrique da 
(coord.). Comentários à lei da ação civil pública e lei de ação popular. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 243-
246. 
517 SILVA, Flávia Regina Ribeiro da, op. cit., p. 280-282. No mesmo sentido: FERRARESI, Eurico, Ação 

popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo: instrumentos processuais coletivos, cit., p. 300. 



143 

 

solidária pelo dano ambiental permite que sejam citados os demais corresponsáveis, 

aumentando a possibilidade de êxito para efetiva tutela do direito objeto da ação popular. 

Pode o juiz restringir o chamamento de número excessivo de corresponsáveis se tal 

impossibilitar o andamento do processo. Também é viável a nomeação à autoria quando não 

for identificado o autor real do ato potencialmente danoso518.    

 

 

15.1.2 Atos jurídicos anuláveis 

 

 

Os atos jurídicos anuláveis por ação popular estão elencados nos artigos 2°, 3° e 4° 

da Lei da Ação Popular.  

No artigo 2° da Lei n° 4.717/65 estão arrolados os atos nulos que demandam a 

comprovação da lesividade aos bens tutelados pela ação popular, como, por exemplo, atos 

praticados por autoridade incompetente ou com desvio de finalidade. Há divergência 

doutrinária quanto ao requisito da lesividade, pois alguns autores entendem que basta a lesão à 

moralidade administrativa para que seja admissível a ação popular fundada no artigo 2° da Lei 

n° 4.717/65519, enquanto outros doutrinadores adotam posição mais conservadora ao entender 

que deve haver efetiva lesão ao patrimônio público lato sensu ou ao meio ambiente, pois 

“moralidade” é conceito amplo e subjetivo, possibilitando revisão do poder discricionário da 

Administração Pública520. 

O artigo 4°, por sua vez, descreve atos ou contratos considerados nulos e que não 

demandam comprovação da lesividade, já que esta é presumida521. O artigo 3° também prevê 

cabimento da ação quando a nulidade não decorrer das hipóteses previstas nos dispositivos 

                                                           
518 Aplicamos o mesmo entendimento de Ricardo de Barros Leonel sobre ação civil pública para a ação popular, 
já que ambas defendem interesses coletivos (LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 
205-206 e 253). 
519 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação civil pública e ação popular: aproximações e diferenças. In: SALLES, 
Carlos Alberto de (coord.). Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa social. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 140. No mesmo sentido: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Ação civil pública. 
Ação popular. A defesa dos interesses difusos e coletivos. Posição do Ministério Público. In: WALD, Arnoldo. 
Aspectos polêmicos da ação civil pública. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 255-256. Nesse sentido também é o 
entendimento jurisprudencial: STJ, 2ª Turma, REsp 260821/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21/05/2002, DJ 
19/05/2003, p. 158. 
520 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 176. No mesmo sentido: 
DALLARI, Adilson Abreu, op. cit., p. 149. 
521 ZAVASCKI, Teori Albino, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 
80. 
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anteriormente mencionados, mas tiver o condão de causar dano aos bens tutelados pela ação 

popular. Portanto, o rol dos atos anuláveis por ação popular não é taxativo.  

No âmbito da tutela do direito ao meio ambiente, basta que haja ação ou omissão da 

Administração Pública e iminência de dano ambiental522. Não é necessário que haja dano 

efetivo ao meio ambiente para que a ação popular seja cabível, já que a sua tutela é fundada 

nos princípios da prevenção e da precaução523. Assim, por exemplo, é cabível ação popular 

para obstar obra potencialmente danosa ao meio ambiente iniciada sem obter prévio 

licenciamento ambiental se o órgão competente para concedê-la se manteve omisso diante da 

ilegalidade do empreendimento.  

 

 

15.1.3 Competência 

 

 

O artigo 5°, § 2°, da Lei da Ação Popular dispõe sobre a competência do juiz federal  

para as causas de interesse simultâneo da “União e  [...] [de] qualquer outra pessoa ou 

entidade”. Deve-se entender a competência da Justiça federal para atos de interesse direto de 

entidade autárquica e empresa pública federal em conformidade com a vigente ordem 

constitucional (art. 109, I, da CF/88). O mesmo dispositivo ainda prevê que a competência é 

do “juiz das causas do Estado” se houver interesse simultâneo do Estado e do Município.  

Não há disciplina quanto ao foro competente, podendo-se aplicar a mesma regra 

prevista no artigo 2° da Lei da Ação Civil Pública, que determina que o foro competente é o 

foro do local do ato doloso, pois facilita a colheita de provas pelo juiz. Se o dano, ou potencial 

dano, ocorrer em mais de um estado ou município, aplicam-se as regras da prevenção 

previstas na legislação processual civil524.  

 

 

15.1.4 Tutela de urgência 

 

 

O artigo 5°, § 4°, da Lei n° 4.717/65, introduzido pela Lei 6.513/77, permite a 

                                                           
522 SILVA, Flávia Regina Ribeiro da, op. cit., p. 265. 
523 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 
88. 
524 SILVA, Flávia Regina Ribeiro da, op. cit., p. 294-295. 
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“suspensão liminar do ato lesivo impugnado”, mas não prevê os requisitos para concessão da 

referida medida. O referido dispositivo foi interpretado como hipótese de antecipação de 

tutela, pois permite a satisfação dos efeitos da sentença antes que ela seja proferida e são 

aplicados os mesmos requisitos da cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora). 

É possível conceder outras medidas de urgência, não necessariamente em caráter 

liminar, previstas no CPC, como autoriza o artigo 22 da Lei da Ação Popular. Assim, são 

cabíveis antecipação de tutela diversa da suspensão do ato impugnado (art. 273, do CPC), 

imposição de obrigação de fazer e não fazer (art. 461, do CPC) e medidas cautelares (arts. 796 

e ss., do CPC) 525. 

A ampla gama de tutelas de urgência admitidas em sede de ação popular demonstra 

que ela é meio processual adequado para a proteção do meio ambiente, já que permite 

prestação jurisdicional efetiva.  

 

 

15.1.5 Sentença 

 

 

O artigo 11 da Lei n° 4.717/65 prevê que a sentença de procedência da ação popular 

pode decretar a invalidade do ato impugnado e condenar os responsáveis e os beneficiários ao 

pagamento de perdas e danos526. Para garantir o ressarcimento de bens ou valores impostos na 

sentença condenatória, é cabível a decretação de sequestro e penhora (art. 14, § 4°, da Lei n° 

4.717/65), embora o recurso de apelação seja recebido no efeito suspensivo em razão da 

presunção de legalidade dos atos administrativos527.  

Como a ação popular foi ampliada para tutelar o meio ambiente e, 

consequentemente, deve garantir a reparação integral e a prevenção de dano, a sentença 

condenatória pode impor obrigação de fazer ou não fazer528. Assim, por exemplo, a sentença 

                                                           
525 ZAVASCKI, Teori Albino, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 
89. Em sentido contrário, há entendimento minoritário de que se aplicaria apenas a Lei n° 8.437/92 sobre tutela 
de urgência perante o poder público porque é lei especial (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; 
MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 191-195). 
526 É possível que haja condenação em perdas e danos independentemente do pedido da parte (STJ, 1ª Turma, 
REsp n° 439051/RO, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 14/12/2004, DJ 01/12/2005). 
527 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 454-455. 
528 Superação do entendimento de que na ação popular não poderia ser imposta tutela específica, como afirmava 
Barbosa Moreira em 1989 (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações coletivas na Constituição Federal de 1988. 
In: MILARE, Édis (coord.). A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 368). 
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pode anular determinado ato administrativo e impedir a realização de um empreendimento 

pelo Poder Público em razão do potencial dano ao meio ambiente529. 

Ou seja, a ampliação dos bens tutelados pela ação popular implicou na ampliação da 

tutela por sentença constitutiva e condenatória para se admitir também tutela específica e 

tutela inibitória530.  

Se a ação for julgada procedente, os réus devem arcar com as custas e despesas 

judiciais e extrajudiciais, bem como com os honorários advocatícios (art. 12, da Lei n° 

4.717/65). Se a demanda for julgada improcedente, o autor só deve ser condenado ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios se agir com má-fé (art. 5°, inciso LXXIII, da 

CF/88); nesse caso deve arcar com o décuplo das custas (art. 13 da Lei n° 4.717/65). Em caso 

de parcial procedência, não se aplica a distribuição equitativa das custas processuais, já que o 

autor só pode ser condenado em caso de litigância de má-fé531.  

A sentença de extinção da ação popular sem julgamento do mérito e a sentença de 

improcedência estão sujeitas ao reexame necessário pelo tribunal competente para apreciar o 

recurso de apelação (art. 19, caput, da Lei n° 4.717/65).  

 

 

15.1.6 Coisa julgada 

 

 

A sentença proferida na ação coletiva faz coisa julgada com efeitos erga omnes, 

permitindo solução mais eficiente do conflito relativo a interesse público ou metaindividual, 

já que inviabiliza que nova ação popular seja ajuizada com o mesmo pedido e causa de pedir 

por outros legitimados. Isto é, se determinada licença ambiental para autorizar um 

empreendimento em área de preservação ambiental permanente é anulada, não é possível 

rediscutir sua validade em outra ação popular.  

A solução não poderia ser diferente, pois o autor da ação popular defende direito 

indivisível – relativo a interesse público ou transindividual – de titulares indeterminados ou 

indetermináveis532. Portanto, a solução quanto ao objeto do litígio deve ser a mesma para toda 

                                                           
529 LEONEL, Ricardo de Barros, Comentários à lei da ação popular – art. 10º. In: COSTA, Susana Henrique da 
(coord.) Comentários à lei da ação civil pública e lei de ação popular, cit., p. 242. 
530 FERRARESI, Eurico, Ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo: instrumentos 
processuais coletivos, cit., p. 182-183. 
531 GABBAY, Daniela. Comentários à lei da ação popular – art. 10°. In: COSTA, Susana Henrique da (coord.). 
Comentários à lei da ação civil pública e lei de ação popular. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 237. 
532 MANCUSO, Rodolfo de Camargo, Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas, cit., 
p. 254. 
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a coletividade. Ressalta-se que não há ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada 

porque, embora os titulares do direito não sejam partes no processo, eles estão representados 

pelo cidadão que defende seu direito material533.  

Só não produz coisa julgada com eficácia erga omnes o julgamento de 

improcedência por falta de provas, cuja finalidade é evitar colusão entre as partes para 

produzir decisão desfavorável ao interesse coletivo sem fundamentação probatória 

consistente534. O ideal é que na sentença conste expressamente que a improcedência da ação 

decorre da falta de provas, mas mesmo se não constar, o autor pode demonstrar que esse foi o 

motivo da improcedência e apresentar novas provas. 

O afastamento da eficácia erga omnes da coisa julgada de improcedência por falta de 

prova é essencial para ações relativas à proteção do meio ambiente, já que envolve questões 

científicas de alta complexidade técnica, podendo ser trazidas outras provas técnicas na nova 

ação popular.  

De outro lado, é possível que a sentença julgue a demanda improcedente com base 

em ampla análise probatória, mas após alguns anos novas pesquisas científicas comprovem 

que a atividade considerada segura pode causar graves danos ao meio ambiente. Nesse caso, é 

cabível o ajuizamento de nova ação popular porque a coisa julgada abrange “todas as 

alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do 

pedido” (art. 474, do CPC), portanto, não se estende às novas provas científicas que não 

poderiam ser aduzidas anteriormente535.  

 

 

15.2 Ação civil pública 

 

 

A ação civil pública é instrumento por excelência para a tutela do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, pois ampliou o rol de legitimados para admitir o 

Ministério Público, que empreendeu árduo trabalho ao longo dos últimos anos  na proteção 

ambiental. A possibilidade de tutela dos interesses coletivos por associações civis também 

representou significativo avanço, já que na ação popular o grupo de interessados tem mais 

força do que um cidadão isolado.  

                                                           
533 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 288-293. 
534 MANCUSO, Rodolfo de Camargo, Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas, cit., 
p. 298. 
535 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 568-570. 
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A amplitude de tutelas cabíveis em sede de ação civil pública – tal como sentença de 

natureza condenatória, constitutiva, declaratória e inibitória e tutela de urgência – concedeu 

maiores poderes ao juiz para adotar a solução mais apropriada para afastar o risco de dano ao 

meio ambiente e garantir a sua reparação integral.  

Aplica-se à ação civil pública o procedimento ordinário do CPC porque permite 

ampla cognição, com algumas especificidades que veremos abaixo. Assim, é cabível, por 

exemplo, o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito for apenas de direito, 

ou, sendo de direito e de fato, não for necessária dilação probatória (art. 330, I, do CPC)536. 

 

 

15.2.1 Legitimidade ativa  

 

 

Assim como na ação popular, a legitimidade da ação civil pública é extraordinária 

porque o autor defende em nome próprio interesse transindividual537, mas pode-se afirmar que 

seria categoria autônoma porque o legitimado também defende interesse próprio538.  

Os legitimados ativos para ajuizar ação civil são: Ministério Público, Defensoria 

Pública, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquia, empresa pública, fundação, 

sociedade de economia mista e associação civil (art. 5°, caput, I a V, da Lei n° 7.347/85). A 

legitimidade não é ampla, devendo-se observar alguns requisitos adiante expostos. 

Os legitimados ativos podem atuar em litisconsórcio desde o início da ação civil 

pública ou ingressar durante o seu curso para atuarem como assistentes litisconsorciais.  

Embora a pessoa física não tenha legitimidade ativa, também pode atuar como 

assistente ou litisconsorte quando o objeto da demanda também puder ser tutelado por ação 

popular para garantir economia processual. A propositura de ação popular pela pessoa física 

com o mesmo pedido e causa de pedir implicaria em conexão e reunião com a ação civil 

pública; assim é mais simples admitir litisconsórcio e assistência do cidadão legitimado a 

                                                           
536 Geralmente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público é antecedida por inquérito civil com os 
elementos fáticos necessários, dispensando a dilação probatória no processo. Por isso, a jurisprudência admite o 
julgamento antecipado na lide, como ocorreu na ação civil pública ajuizada contra empresa que desmatou área 
protegida da Mata Atlântica em que havia prova do dano ambiental (TJSP, Câmara Especial do Meio Ambiente, 
Apelação com revisão n° 9093201-15.2008.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini, j. 26/11/2009, registro 
29/12/2009).  
537 COSTA, Susana Henrique da. Comentários à lei de ação civil pública – art. 5°. In: COSTA, Susana Henrique 
da (coord.). Comentários à lei da ação civil pública e lei de ação popular. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 
386-389. 
538 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 156-158. No mesmo sentido: VENTURI, 
Elton, op. cit., p. 215-217. 
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propor ação popular. Se o objeto da demanda não puder ser tutelado por ação coletiva, a 

pessoa física não tem legitimidade para atuar como assistente ou litisconsorte539. 

 

 

15.2.1.1 Ministério Público 

 

 

O Ministério Público tem ampla legitimidade porque sua função institucional é o 

ajuizamento de ação civil pública para a “proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III, da CF/88)540. Por isso, ele 

exerce papel de destaque na ação civil pública, devendo atuar como fiscal da lei quando não 

for parte (art. 5°, § 1°, da Lei n° 7.347/85) e tendo amplos poderes instrutórios, já que pode 

instaurar inquérito civil (art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85); a recusa, atraso ou omissão no 

fornecimento de dados técnicos indispensáveis para a ação é crime (art. 10 da Lei n° 

7.347/85). 

A atuação como custos legis é obrigatória, podendo acarretar em nulidade do 

processo se o Ministério Público não for regularmente intimado. No entanto, ele não é 

obrigado a defender interesse do autor se este não for idôneo, podendo fazer parecer contrário, 

mas não pode requerer a produção de provas e atuar em defesa do demandado541.  

Se o autor originário desistir da ação civil pública sem fundamento, o Ministério 

Público pode sucedê-lo no polo ativo, assim como os demais legitimados (art. 5°, § 3°, da Lei 

n° 4.737/85). Assim, se o autor abandonar o processo, o juiz deve intimá-lo pessoalmente para 

se manifestar sobre a continuidade da ação no prazo de 48 horas542. Caso o autor se mantenha 

inerte, o Ministério Público pode assumir o polo ativo da demanda, mas não é obrigado a 

atuar como autor se entender que a tutela requerida não é adequada para a proteção do direito 

transindividual543.  

Até mesmo o parquet pode desistir da ação civil pública, desde que seja a melhor 

opção para defesa do direito objeto do litígio. Não é necessária autorização da chefia do 

órgão, como ocorre no arquivamento do inquérito policial (art. 28, do CPP), já que há controle 
                                                           
539 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 260-261. No mesmo sentido: MAZZILLI, 
Hugo Nigro, op. cit., p. 340-341. 
540 O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para tutela de direito individual 
homogêneo, desde que tenha relevância social. (COSTA, Susana Henrique da, op. cit., p. 391-396). No mesmo 
sentido: LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 162. 
541 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 196-197. 
542 COSTA, Susana Henrique da, op. cit., p. 417-420. 
543 MAZZILLI, Hugo Nigro, op. cit., p. 388-389. 
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judicial da desistência da ação e não há previsão legal nesse sentido. Ademais, a desistência 

não causa prejuízo porque o próprio Ministério Público pode ajuizar nova ação coletiva com o 

mesmo pedido e causa de pedir. Só é necessário intimar a chefia do Ministério Público 

quando houver desistência infundada544.  

Na hipótese de inércia do autor originário para executar a sentença de procedência no 

prazo de sessenta dias contados do trânsito em julgado da sentença, o Ministério Público e os 

demais colegitimados podem promover a execução do julgado, segundo dispõe o artigo 15 da 

Lei n° 7.347/85. Ocorre que o Ministério Público tem o dever de executar a sentença de 

procedência em prol da tutela dos direitos coletivos, já que foi reconhecido por decisão 

judicial e é sua missão institucional garantir a sua efetiva satisfação.  

A ação civil pública pode ser ajuizada pelo Ministério Público estadual e federal, 

atuando como litisconsortes ativos quando for necessário para garantir a efetiva tutela do 

direito metaindividual (art. 5°, § 4°, da Lei n° 7.347/85). Essa é uma hipótese excepcional 

quanto à divisão de competência institucional em que o Ministério Público estadual pode 

atuar na Justiça federal e o Ministério Público federal pode atuar na Justiça estadual545.  

Todavia, o Ministério Público não pode ajuizar isoladamente ação civil pública sobre 

determinada questão para a qual não tenha atribuição. Por exemplo, o Ministério Público do 

Trabalho não pode atuar na defesa de interesse do idoso; o Ministério Público de São Paulo 

não pode ajuizar ação no Maranhão sobre matéria que não tenha qualquer relação com o 

Estado de São Paulo. Nesses exemplos há defeito da representação processual546. 

 

 

15.2.1.2 Associação civil  

 

 

A Lei da Ação Civil Pública possibilita a atuação da sociedade civil na proteção do 

meio ambiente, desde que sejam preenchidos os requisitos da pertinência temática, e a 

associação tenha se constituído um ano antes da propositura da demanda, o que pode ser 

dispensado pelo juiz quando houver manifesto interesse social em razão da dimensão ou 

característica do dano, ou relevância do bem jurídico tutelado (art. 5°, § 4°, da Lei n° 

7.347/85).  

                                                           
544 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 383-384. No mesmo sentido: MAZZILLI, 
Hugo Nigro, op. cit., p. 389-395. 
545 Idem, p. 343-348. No mesmo sentido: COSTA, Susana Henrique da, op. cit., p. 413-416. 
546 SHIMURA, Sérgio, Tutela coletiva e sua efetividade, cit., p. 63-66. 
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Todavia, o Poder Público tentou criar obstáculo para a atuação da associação contra 

os seus interesses por meio da introdução do artigo 2°-A da Lei 9.494/97 pela Medida 

Provisória n° 2.180-35/2001. O parágrafo único do referido dispositivo legal prevê que a 

associação deve instruir a petição inicial com a ata de assembleia que autorizou a propositura 

da ação e a relação nominal dos associados com os seus respectivos endereços. 

O referido dispositivo legal contraria a lógica da tutela dos direitos coletivos e a 

relevância das associações. Primeiramente, a vigente Constituição Federal buscou reforçar a 

proliferação das associações ao garantir a liberdade de sua criação (art. 5°, XVII, da CF/88), 

independentemente de autorização estatal (art. 5°, XVIII, da CF/88), só podendo ser 

dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado (art. 5°, XIX, da CF/88). A associação 

tem legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente; por isso, ela 

desempenha papel fundamental na sociedade civil547.   

A legitimidade processual da associação pode ser para representar um ou mais 

associados para a tutela de direitos estritamente individuais, que configura autêntica 

representação e demanda procuração ou autorização específica. De outro lado, a associação 

também pode atuar judicialmente para a tutela de direitos coletivos indivisíveis, comuns a 

todos os associados e também a não associados, como também pode tutelar os direitos 

individuais homogêneos dos associados548. Nessas hipóteses a associação atua como 

substituta processual do grupo, o que não demanda autorização específica quando  compatível 

com a sua finalidade institucional549.  

Assim, a exigência de autorização específica para a tutela de direitos coletivos pela 

associação demonstra que o legislador confundiu representação processual e substituição. Os 

associados não são representados pela associação na ação civil pública, pois ela atua em nome 

próprio para a defesa de interesse coletivo. Não poderia ser diferente para os direitos difuso e 

coletivo, pois são indivisíveis, incidindo os efeitos da decisão na ação civil pública sobre toda 

a coletividade550. Não faz sentido também exigir procuração específica para a tutela do direito 

individual homogêneo, pois contraria a finalidade de economia processual da substituição 

processual.  

O legislador ordinário buscou burocratizar o acesso à justiça tentando transformar a 

legitimação autônoma das associações em mera representação processual, cuja finalidade é 

limitar os efeitos da coisa julgada aos filiados ou associados arrolados na petição inicial. 

                                                           
547 VENTURI, Elton, op. cit., p. 200-201. 
548 Idem, p. 202-204. 
549 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 167. 
550 MAZZILLI, Hugo Nigro, op. cit., p. 311. 
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Nesse caso, pode ser aplicada a súmula 629 do STF, que afasta exigência semelhante no 

mandado de segurança coletivo ao prever que “a impetração de mandado de segurança 

coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”551. 

 

 

15.2.1.3 Defensoria Pública 

 

 

A Defensoria Pública tem legitimidade ativa, mas ela não é tão ampla como a do 

Ministério Público, pois o objeto da ação civil pública deve ser compatível com a sua 

finalidade institucional, qual seja: “a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 5°, LXXIV” (art. 134, caput, da CF/88), segundo entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal Federal552. 

No âmbito da tutela do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 

Defensoria Pública pode ajuizar ação civil pública para garantir o direito da população de 

baixa renda. Por exemplo, pode-se ajuizar ação para a proteção de população ribeirinha 

ameaçada por grave dano ambiental553. 

 

 

15.2.1.4 Entes federativos, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedade de 

economia mista  

 

 

O artigo 5°, incisos III e IV, da Lei n° 7.347/85, prevê que os entes federativos – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, autarquia, empresa pública, fundação ou 

sociedade de economia mista têm legitimidade para ajuizar ação civil pública. Para que 

tenham legitimidade também devem atender ao requisito da pertinência temática.  As 

autarquias, empresas públicas, fundações e sociedade de economia mista só podem ajuizar 

ação civil pública se tiverem interesse na procedência do pedido554. Os entes federativos, por 

                                                           
551 VENTURI, Elton, op. cit., p. 205-210. 
552 STF, Pleno, ADI 558 MC/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16/08/1991, DJ 26/03/1993. 
553 FERRARESI, Eurico, Ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo: instrumentos 
processuais coletivos, cit., p. 208-209. 
554 ZAVASCKI, Teori Albino, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 
63. 
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sua vez, podem defender interesse pertinente à sua competência territorial555.  

Todos os legitimados somente podem ajuizar ação civil pública para defender 

interesse transindivual, como a proteção do meio ambiente ou do direito do consumidor. Não 

é cabível ação civil pública para tutela de interesse público estatal, pois o Estado dispõe dos 

meios processuais próprios556.  

Os órgãos públicos despersonalizados também podem ajuizar ação civil pública, já 

que a sua legitimidade prevista no CDC também se aplica à ação civil pública (art. 82, III, da 

Lei n° 8.078/90), devendo observar a pertinência temática557.  

 

 

15.2.2 Legitimidade passiva 

 

 

Os legitimados passivos são os responsáveis pelo dano efetivo ou potencial ao meio 

ambiente, mas não é necessário que todos estejam no polo passivo porque a responsabilidade 

é solidária (art. 3, IV, da Lei n° 6.938/81) e, consequentemente, o litisconsórcio passivo é 

facultativo.  

O Poder Público também pode ser incluído no polo passivo, podendo após a citação 

atuar no polo ativo como litisconsorte ativo se entender que o objeto da ação civil pública está 

em consonância com a tutela do direito ao meio ambiente, assim como ocorre na ação 

popular. É possível ainda que o Poder Público altere sua atuação no curso do processo, 

devendo observar os limites da estabilização da demanda558.  

Não obstante a União, Estados, Distrito Federal e Município tenham competência 

comum para tutelar o meio ambiente (art. 23, VI, VII e VIII, da CF/88), não é necessário que 

todos estejam no polo passivo, podendo ser citado apenas o ente federativo que estiver 

diretamente ligado ao dano potencial efetivo ao meio ambiente559. No entanto, há 

litisconsórcio necessário entre o particular e o órgão público que autorizou a atividade quando 

se pretende anular determinado ato administrativo, já que não se pode anular determinado ato 

proferido por um órgão público sem conceder oportunidade para sua defesa560.  

                                                           
555 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 164-165. 
556 VENTURI, Elton, op. cit., p. 211. 
557 COSTA, Susana Henrique da, op. cit., p. 409-410. 
558 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 269-270. 
559 STJ, 2ª Turma, REsp 1132744/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, j. 03/11/2009, DJe 17/11/2009. 
560 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Atualidades sobre a ação civil pública ambiental. In: MILARÉ, Édis (coord.). A 

ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 580-583. 
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A coletividade também pode ter legitimidade passiva mesmo que não haja previsão 

legal. Em tese, não é permitida a substituição processual da coletividade no polo passivo, pois 

esta depende de expressa autorização por lei ou concessão de mandato ao representante. Mas 

na prática existem alguns casos que nos levam a admitir que a ação civil pública seja movida 

contra a coletividade, como, por exemplo, ação contra torcidas organizadas de time de 

futebol. É possível que a coletividade esteja no polo passivo de ação civil pública para a tutela 

do meio ambiente, tal como no caso de ação ajuizada para impedir determinada atividade 

praticada por grupo de empresas em razão do risco ambiental, ou de ação contra organização 

de grupo sem terra decorrente de dano ambiental em área de preservação ambiental na 

invasão de determinada propriedade561.  

Quanto à intervenção de terceiros no polo passivo, aplicam-se as mesmas restrições 

da ação popular. Assim, não é admitida denunciação da lide porque criaria nova lide 

secundária individual na ação coletiva, desviando o seu foco. O chamamento ao processo é 

admitido porque aumenta os integrantes do polo passivo e a possibilidade de evitar ou reparar 

o dano ambiental, salvo quando for excessivamente amplo e inviabilizar o andamento do 

processo562. A nomeação à autoria também é cabível porque garante que o real legitimado 

integre o polo passivo563.  

 

 

15.2.3 Competência 

 

 

Assim como na ação popular, a Justiça federal tem competência para apreciar as 

causas de interesse direto da União, autarquia federal ou empresa pública federal (art. 109, I, 

da CF/88); as demais são de competência da Justiça estadual. Não é de competência da Justiça 

federal a tutela dos bens ambientais do patrimônio nacional – que são: “a Floresta Amazônica 

brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira” 

(art. 225, § 5°, da CF/88) –, já que não se confunde com patrimônio da União. O patrimônio 

nacional é de titularidade da nação, de toda a coletividade, como consta no artigo 225, caput, 

da Constituição Federal564.  

                                                           
561 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 207-211. 
562 Idem, p. 205-206. 
563 Idem, p. 253. 
564 Entendimento majoritário da jurisprudência do STF e STJ. Nesse sentido citamos a título exemplificativo: 
STF, 1ª Turma, RE n° 300244/SC, rel. Min. Moreira Alves, DJU 19/12/2001, p. 27; STF, 1ª Turma, RE n° 
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O juízo competente, seja no âmbito da Justiça federal ou estadual, para apreciação da 

ação civil pública, é o do local do dano ambiental potencial ou efetivo (art. 2°, caput, da Lei 

n° 7.347/85). Trata-se de competência funcional, tendo em vista que está vinculada à função 

do juiz no processo, viabilizando a melhor condução do processo, produção de prova e efetiva 

apuração dos fatos. Por isso, essa competência é absoluta565.  

É competente o juízo da capital do Estado se o dano, potencial ou efetivo, tiver 

abrangência regional (art. 93, II, da Lei n° 8.078/90), ou seja, atingir quantidade considerável 

de cidades do Estado e não apenas duas ou três. Caso o dano tenha abrangência nacional, 

atingindo grande extensão territorial em vários Estados (e não duas ou três cidades em 

Estados diferentes), os juízos competentes são do Distrito Federal e da capital dos Estados 

(art. 93, II, da Lei n° 8.078/90)566. 

Configura-se competência concorrente se o dano, potencial ou efetivo, ocorrer em 

mais de uma cidade ou Estado sem que tenha abrangência regional ou nacional, ou se o dano 

tiver abrangência nacional. Devem ser aplicadas as regras relativas à prevenção, cujo juízo 

competente será aquele em que a ação foi ajuizada, tendo em vista que a sua distribuição fixa 

a competência, como determina o artigo 2°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85567.  

Na hipótese de o Estado ou Município estarem no polo passivo, a vara da Fazenda 

Pública será competente se no juízo do local do dano houver referida vara especializada568.  

 

 

15.2.4 Tutela de urgência 

 

 

A ação civil pública admite a concessão de cautelar e antecipação de tutela, seja em 

caráter liminar ou em momento posterior, por aplicação dos seus específicos dispositivos 

legais ou do CPC em caráter complementar.  

O artigo 4° da Lei n° 7.437/85 admite a concessão de medida cautelar para evitar 

dano aos bens tutelados pela ação civil pública, inclusive o direito ao meio ambiente. Aplica-

                                                                                                                                                                                     

349186/TO, rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 29/11/2002, p. 22; STJ, 5ª Turma, REsp n° 610015/TO, rel. Min. Felix 
Fischer, j. 06/05/2004, DJU 14/06/2004, p. 274; STJ, 1ª Turma, REsp n° 1100698/PR, rel. Min. Francisco 
Falcão, j. 05/05/2009, DJe 20/05/2009. 
565 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 225-227. No mesmo sentido: MAZZILLI, 
Hugo Nigro, op. cit., p. 274; RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 114-115. 
566 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 232-234. No mesmo sentido: MAZZILLI, 
Hugo Nigro, op. cit., p. 284. 
567 MAZZILLI, Hugo Nigro, op. cit., p. 285. 
568 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 235-236 
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se o procedimento das medidas cautelares previstas no CPC, admitindo-se ação cautelar 

antecedente e incidental, bem como as medidas típicas e a cautelar inominada.  

Antes da introdução da tutela antecipada no CPC era possível a concessão de 

medidas de caráter satisfativo em sede de cautelar em ação civil. Assim, por exemplo, 

admitia-se o ajuizamento de ação cautelar antecedente para sustar determinada obra com 

impacto ambiental significativo realizada sem prévia EIA569.  

É cabível ainda a concessão de liminar, com ou sem justificação prévia570 (art. 12, da 

Lei n° 7.437/85), mas a lei não impõe requisitos, assim como se dá na ação popular. Por isso, 

aplicam-se os mesmos requisitos para que seja concedida cautelar, ou seja, probabilidade da 

existência do direito afirmado (fumus boni iuris) e iminência de dano irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora).  

A liminar pode consistir em antecipação de tutela ou até mesmo em medida cautelar 

para conservação de determinado bem ou direito. O magistrado pode impor multa para 

compelir o demandado a cumprir sua decisão, que será exigível após o trânsito em julgado da 

decisão favorável ao autor e será devida desde a data do descumprimento da decisão judicial 

(art. 12, § 2°, da Lei n° 7.347/85)571. Se a decisão final não for favorável ao autor, a multa não 

é exigível.  

Admite-se também a antecipação de tutela não apenas liminarmente, como previsto 

no artigo 12 da Lei n° 7.347/85, mas em qualquer momento do processo, devido à aplicação 

do artigo 273, inciso I, do CPC, no âmbito da ação civil pública (art. 19, da Lei n° 7.347/85). 

Por isso, a antecipação de tutela pode ser concedida até mesmo na sentença.  

A antecipação de tutela pode consistir em obrigações de fazer e não fazer, pois é 

cabível tutela específica no âmbito da ação civil pública (art. 3°, da Lei n° 7.347/85). Após a 

vigência do Código de Defesa do Consumidor, o magistrado passou a dispor de diversos 

meios coercitivos, como a multa572, “busca e apreensão, remoção de coisas ou pessoas, 

desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além da requisição de força policial” 

e qualquer outra medida necessária para a obtenção da tutela específica ou do resultado 

                                                           
569 ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação civil pública, meio ambiente e terras indígenas. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 1998, p. 23. 
570 Se o juiz entender que é necessária justificação prévia, deve ser adotado  o procedimento previsto no artigo 
861 do CPC (LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes. Comentários à lei da ação civil pública – art. 11. In: 
MILARÉ, Édis (coord.). A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 476-477). 
571 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e 
dos consumidores, 11ª ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2009, p. 224. 
572A multa pode ser diária ou em montante pré-fixado (LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes, op. cit., p. 
488-490). 
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prático equivalente (art. 84, § 4°, da Lei n° 8.078/90), que são cabíveis em ação civil pública 

para a defesa de qualquer direito transindividual (art. 21, da Lei n° 7.347/85)573. 

Os dispositivos legais que regem a tutela de urgência especificamente na ação civil 

pública não condicionam a sua concessão ao pedido da parte. As medidas cautelares podem 

ser concedidas de ofício, conforme permite regra geral da legislação processual vigente (art. 

797, do CPC). Aplica-se também a regra geral da responsabilização pela medida cautelar 

concedida de ofício, qual seja: a reparação do dano efetivo pelo Estado causado pela prestação 

da tutela jurisdicional.  

Porém, há divergência  na antecipação de tutela, pois alguns autores entendem que o 

deferimento de ofício violaria o princípio da imparcialidade do juiz, que atuaria na defesa dos 

interesses metaindividuais, bem como criaria dificuldade quanto à responsabilidade em caso 

de cassação da medida574. No entanto, deve-se admitir a concessão de ofício em situações 

excepcionais em que estiverem presentes os requisitos legais e houver leniência pelo 

legitimado ativo. Nesse caso, também o Estado pode ser responsabilizado se a antecipação 

causar dano ao jurisdicionado e for posteriormente reformada ou cassada por sentença 

definitiva. 

Se a ação civil pública for movida em face do Poder Público, o artigo 2° da Lei n° 

8.437/92 cria mais um requisito para a concessão da tutela de urgência (cautelar e antecipação 

de tutela) no início do processo, qual seja, a prévia “audiência do representante judicial da 

pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas”. 

Todavia, a exigência de prévia intimação do representante do poder público deve ser afastada 

se houver situação de urgência em que não se possa aguardar o prazo previsto em lei, sob 

pena de denegação de acesso à justiça575.  

Por fim, a tutela de urgência pode ser concedida em sede recursal para atribuir efeito 

suspensivo aos recursos se houver risco de dano irreparável ao direito da parte, segundo o 

artigo 14 da Lei n° 7.347/85. A referida previsão legal se mostra inovadora ao não prever 

efeito suspensivo ao recurso de apelação, já que a regra geral prevista no CPC é a atribuição 

de efeito suspensivo, salvo quando expressamente previsto que a apelação só tem efeito 

devolutivo (art. 520). O projeto do novo CPC também prevê que o recurso de apelação não 

tem efeito suspensivo, que pode ser atribuído pelo tribunal se estiver presente a 

                                                           
573 Também é cabível a antecipação de tutela específica com base no artigo 461, § 5°, do CPC, que foi 
introduzido pela Lei n° 10.444/2002.  
574 Citamos como exemplo: PUOLI, José Carlos Baptista. Em defesa da vigente Lei da ação civil pública. In: 
MILARÉ, Édis (coord.). A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 359-360. 
575 LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes, op. cit., p. 482-483. 
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“probabilidade de provimento do recurso”, se for “relevante a fundamentação” e “houver 

risco de dano irreparável ou de difícil reparação” (art. 949, § 1°, do PL n° 8.046/2010). 

Em síntese, a ação civil pública admite amplamente a tutela de urgência para garantir 

a efetividade da tutela jurisdicional, que tem especial relevância para a proteção do meio 

ambiente, já que o dano geralmente é irreversível ou de difícil reparação.  

 

 

15.2.5 Sentença 

 

 

A sentença na ação civil pública permite a imposição de “condenação em dinheiro ou 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer” (art. 3°, da Lei n° 7.347/85). Embora pareça 

que a tutela específica e a reparação pecuniária sejam condenações alternativas, elas podem 

ser cumuladas para garantir a reparação integral do dano ambiental, já que não teria sentido 

exigir o ajuizamento de ação reparatória e ação de obrigação de fazer ou não fazer para a 

tutela do mesmo bem porque contraria a economia processual e a eficiente defesa do direito 

ao meio ambiente576. Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor veio para sanar 

qualquer dúvida quanto à possibilidade de cumulação de condenações, pois prevê que são 

cabíveis todas as tutelas capazes de tutelar os direitos metaindividuais (art. 83)577.  

A imposição de tutela específica geralmente é mais útil para a proteção do meio 

ambiente, pois pode evitar o dano ambiental, que muitas vezes é irreversível, ou determinar a 

reparação in natura. Citamos como exemplo ação civil pública ajuizada para recompor dano 

ambiental decorrente da plantação da cana-de-açúcar em toda a propriedade sem observar a 

área de reserva legal. A sentença de procedência determinou a recuperação da área de reserva 

legal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até a efetiva recuperação da 

área578.  

A interpretação do pedido e da causa de pedir deve ser flexível no âmbito do direito 

                                                           
576 FERRARESI, Eurico, ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo: instrumentos 
processuais coletivos.  cit., p. 212. Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: STJ, 
1ª Turma, Resp n° 625249/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 15/08/2006, DJ 32/08/2006, p. 203. 
577 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Ação civil pública: aspectos evolutivos e tendências. 
Protagonismo, integração e gestão participativa dos conflitos. Legitimidade e efetividade do processo decisório. 
In: MILARÉ, Édis (coord.). Ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 167-
168. 
578 TJSP, Câmara Especial do Meio Ambiente, Apelação com revisão n° 9189138-52.2008.8.26.0000, rel. Des. 
Renato Nalini, j. 23/10/2008, registro 04/11/2008. Decisão citada por Renato Nalini: NALINI, José Renato. A 
tutela ambiental e a ação civil pública. In: MILARÉ, Édis. A ação civil pública após 25 anos. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 456-460. 
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ao meio ambiente para acompanhar a dinâmica da mudança da situação579. Assim, a ação civil 

pública pode ser ajuizada para requerer o reflorestamento de determinada área, que poderá 

aumentar no curso da ação em razão de mais desmatamento promovido pelo poluidor, 

devendo também ser incluída na condenação sem que implique em julgamento ultra ou extra 

petita
580. Também não é necessário o detalhamento de todas as medidas a serem adotadas 

devido à complexidade da reparação do dano ambiental581. 

As custas processuais e os honorários advocatícios são impostos nos mesmos termos 

da ação popular para as associações, já que devem arcar com as verbas sucumbenciais apenas 

se houver comprovada litigância de má-fé (art. 18 da Lei n° 7.347/85).  No caso de litigância 

de má-fé comprovada, a associação e os seus diretores são solidariamente responsáveis pelo 

pagamento dos honorários advocatícios e do décuplo das custas processuais, sem prejuízo da 

responsabilização civil (art. 17 da Lei n° 7.347/85)582.  

 

 

15.2.6 Coisa julgada 

 

 

A disciplina originária da coisa julgada era a mesma da ação popular, ou seja, 

produzia efeitos erga omnes
583, salvo se a ação fosse julgada improcedente por falta de 

                                                           
579 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 112-113.  
580 STJ, 1ª Turma, REsp n° 1107219/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 02/09/2010, DJe 23/09/2010. 
581 STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp n° 1121233/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,  j. 14/12/2010, DJe 
02/02/2011. 
582 Segundo Marcelo Buzaglo Dantas, parte da jurisprudência entende que o réu deve ter isenção das verbas 
sucumbenciais nas ações movidas por legitimados ativos que também são isentos, salvo comprovada má-fé, em 
cumprimento ao princípio da isonomia: STJ, 1ª Seção, EREsp n° 895530, rel. Min. Eliana Calmon, maioria, j. 
26/08/2009, DJe 18/12/2009; STJ,  2ª Turma, REsp n° 1038024/SP, rel. Min. Herman  Benjamin,  j. 15/09/2009, 
DJe 24/09/2009; STJ, 3ª Turma, Resp n° 1034012/DF, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22/09/2009, DJe 07/10/2009; 
STJ, 4ª Turma, REsp n° 999033/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/06/2008, DJe 30/06/2008 
(DANTAS, Marcelo Buzaglo, op. cit., p. 586-589). 
583 Questão tormentosa que provocou discussão na doutrina e na jurisprudência é a utilização da ação civil 
pública como instrumento de controle de constitucionalidade, já que a coisa julgada produz efeitos erga omnes, 
assim como as ações de controle concentrado de constitucionalidade.  
Essa hipótese violaria a atual sistemática de controle de constitucionalidade, que admite duas possibilidades: (i) 
controle concentrado em que a decisão faz coisa julgada erga omnes (a competência para a apreciação é 
exclusiva do STF e os legitimados para ajuizá-la estão expressamente previstos em lei); (ii) controle difuso, que 
admite a declaração de inconstitucionalidade por todos os órgãos jurisdicionais em demanda de qualquer 
natureza, mas os efeitos estão limitados às partes do processo. A declaração de inconstitucionalidade na ação 
civil pública seria mediante controle difuso, mas produz efeitos erga omnes (MENDES, Gilmar Ferreira. A ação 
civil pública e controle de constitucionalidade. In: WALD, Arnoldo (coord.). Aspectos polêmicos de ação civil 

pública. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 154-165). 
Para que seja observada a atual sistemática de controle de constitucionalidade, a ação civil pública pode ter como 
um dos fundamentos da causa de pedir a inconstitucionalidade de determinada lei, mas seu pedido não pode ser a 
declaração da inconstitucionalidade com efeitos retroativos, impedindo que outras condutas sejam praticadas 
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provas. Não há ampliação dos limites subjetivos do julgado, já que a decisão atinge todos os 

substituídos que estão devidamente representados pelo legitimado ativo. Embora não sejam 

partes processuais, os substituídos são partes na relação de direito material e seu interesse é 

defendido em juízo pelo representante adequado da coletividade584. Ademais, como os 

titulares são indeterminados ou indetermináveis, deve ser dada solução única para os sujeitos 

que estão na mesma situação585. 

A inexistência de efeito erga omnes para coisa julgada decorrente de sentença de 

improcedência por falta de prova decorre da sistemática da tutela por substituto processual, já 

que sua defesa deficiente dos interesses metaindividuais não pode prejudicar os demais 

titulares do direito586.  

 Como vimos na ação popular, a coisa julgada não atinge as novas pesquisas 

científicas, já que se estende apenas às alegações que poderiam ser feitas no curso da 

demanda (art. 474, do CPC). Essa restrição tem especial relevância no âmbito do direito 

ambiental, tendo em vista que podem ser realizados estudos após o trânsito em julgado que 

comprovem o potencial dano provocado por atividade que foi considerada inócua na ação 

civil pública587.  

Quanto à coisa julgada por falta de provas, reiteramos a afirmação do que dissemos 

sobre  a ação popular de que a situação ideal é que a sentença de improcedência deixe claro 

que o resultado do julgamento decorreu da falta de provas; mas se não ficou explícito, a nova 

ação deve comprovar que a improcedência decorreu por falta de provas e trazer novo conjunto 

probatório não apreciado na demanda anterior588. 

Ocorre que a sistemática coerente da coisa julgada foi alterada pela Lei n° 9.494/97, 

que modificou o artigo 16 da Lei da ação civil pública, para que esta ficasse restrita aos 

limites da competência territorial do órgão prolator da decisão. Além disso, o artigo 2°-A, 

caput, da Lei n° 9.494/97, determina que a sentença proferida em ação coletiva proposta por 

entidade associativa na defesa dos interesses dos seus associados produzirá efeitos apenas 

                                                                                                                                                                                     

futuramente com base no referido dispositivo . A inconstitucionalidade pode ser tratada como questão prejudicial 
(MAZZILLI, Hugo Nigro, op. cit., p. 140-144). Assim, por exemplo, a ação civil pública pode ser ajuizada para 
requerer a realização de estudo de impacto ambiental para determinada atividade, já que a sua dispensa por 
legislação federal é inconstitucional em razão do significativo potencial de dano ao meio ambiente. Nesse caso, a 
sentença pode julgar a demanda procedente para que seja realizado EIA, pois a norma federal é inconstitucional. 
Não há coisa julgada com efeitos erga omnes quanto à declaração de inconstitucionalidade, pois o dispositivo do 
julgado se limita à procedência para que seja cumprida determinada obrigação de fazer. 
584 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 288-293. 
585 MANCUSO, Rodolfo de Camargo, Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas, cit., 
p. 254. 
586 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Ação civil pública, 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 117. 
587 RODRIGUES, Marcelo Abelha, Direito ambiental esquematizado, cit., p. 568-570. 
588 LENZA, Pedro. Teoria Geral da ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 285-286. 
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para os substituídos que tenham, na data da propositura da demanda, domicílio no âmbito da 

competência territorial do órgão prolator. 

As restrições à coisa julgada merecem inúmeras críticas. A primeira delas é a 

tentativa de reduzir a eficácia das decisões em ações coletivas movidas perante o Poder 

Público, já que ele é o principal violador da legislação constitucional e infraconstitucional nas 

diferentes esferas da federação. A norma também permite o conflito lógico e prático de 

julgados para a mesma situação – e não casos semelhantes –, violando o princípio da 

igualdade. Por exemplo, a União pode causar dano ambiental em mais de um Estado e ser 

condenada a reparar o dano em um deles e em outro não, quando o meio ambiente lesado é o 

mesmo e não observa limites territoriais589.  

Além disso, a extensão da coisa julgada está vinculada à relação jurídica de direito 

material objeto do litígio, devendo todos os membros da coletividade ser reparados e não 

apenas aqueles que residirem no âmbito da competência territorial do órgão prolator da 

decisão590. Acrescenta-se que o próprio legislador tornou a previsão ineficaz, já que o artigo 

93 do CDC determina que no caso de dano regional a competência será da capital do Estado e 

de dano nacional do Distrito Federal ou da capital dos Estados; assim a decisão abrangerá 

toda a região do dano591. 

Por fim, a referida alteração legislativa criou incompatibilidade inadmissível, já que a 

defesa do meio ambiente pode ter diferente efeito se for tutelado por ação popular e ação civil 

pública592. Na ação popular movida pelo cidadão em razão de dano ambiental ocorrido em 

três cidades vizinhas, a sentença de procedência produz coisa julgada com eficácia erga 

omnes para que o meio ambiente seja integralmente reparado, enquanto a ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público ou outro legitimado ativo para obter a mesma tutela 

jurisdicional resulta em coisa julgada com efeito limitado à competência territorial do juízo 

que a prolatou; assim, a reparação do dano deveria ser feita apenas em uma cidade. Seria 

necessário ajuizar três ações civis públicas para obter a reparação integral do meio ambiente.  

Os motivos acima elencados são suficientes para não aplicar a limitação da coisa 

julgada aos limites da competência territorial do juiz que prolatou a sentença, já que contraria 

a avançada sistemática de tutela dos direitos transindividuais.  

 

 

                                                           
589 LEONEL, Ricardo de Barros, manual... cit., p. 305-307. 
590 ZAVASCKI, Teori Albino, processo... cit., p. 67. 
591 Idem ibidem. 
592 MAZZILLI, Hugo Nigro, op. cit., p. 562-563 
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15.3 Mandado de segurança coletivo 

 

 

O mandado de segurança era concebido como instrumento essencialmente destinado 

a tutelar direito individual. Pouco antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

tentou-se usar o mandado de segurança para a tutela de direitos coletivos, o que foi rejeitado 

em razão da ideia arraigada de que seria instrumento restrito à proteção dos direitos 

individuais593.  

A introdução do mandado de segurança coletivo pela Constituição Federal de 1988 

foi a inovação mais relevante no âmbito da tutela coletiva. Embora o texto constitucional 

previsse apenas a legitimidade ativa para impetrar o mandamus, a aplicabilidade do novo 

remédio constitucional era imediata por estar inserido nos direitos fundamentais594. A 

interpretação deveria garantir a sua “eficácia potenciada” para a tutela dos direitos coletivos 

líquidos e certos595. 

A inovação trouxe também o desafio de adaptar instituto amplamente difundido na 

tutela de direito individual para a tutela do direito coletivo596. Aplicam-se os mesmos 

requisitos do mandado de segurança individual para a concessão da segurança coletiva, quais 

sejam: direito líquido e certo, ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, prazo decadencial 

de 120 dias, cabimento de liminar, prestação de informação pela autoridade impetrada, 

parecer do Ministério Público e prova documental pré-constituída597. 

De outro lado, também devem ser aplicados os institutos do processo coletivo para 

que haja efetiva tutela do direito metaindividual, tais como: substituição processual no polo 

ativo e coisa julgada com efeitos diferenciados. Veremos abaixo algumas peculiaridades do 

mandado de segurança coletivo e a possibilidade de impetrá-lo para a tutela do meio 

ambiente.  

 

                                                           
593 BARBI, Celso Agrícola. Mandado de segurança na Constituição de 1988. Revista de Processo, ano 15, n° 57, 
jan./mar. 1990, São Paulo, p. 7. 
594 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Ações coletivas na Constituição Federal de 1988. In: MILARÉ, Édis 
(coord.). A ação civil pública após 25 anos. cit., p. 369. 
595 GRINOVER, Ada Pellegrini. Mandado de segurança coletivo: legitimação e objeto. Revista de Direito 

Público, ano 23, n° 93, jan./.mar 1990, São Paulo, p. 18-19. 
596 ZAVASCKI, Teori Albino, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 
192-193. 
597 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Ações coletivas na Constituição Federal de 1988. In: MILARÉ, Édis 
(coord.) A ação civil pública após 25 anos, cit., p. 370. No mesmo sentido: ZAVASCKI, Teori Albino. O 
mandado de segurança coletivo na Lei 12.016/2009. In: MILARÉ, Édis (coord.). A ação civil pública ambiental 

após 25 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 797. 
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15.3.1 Legitimidade ativa  

 

 

Segundo a Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo pode ser 

impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional – ou seja, que tenha 

pelo menos um deputado federal ou senador eleito –, organização sindical, entidade de classe 

ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano para atuar 

em defesa dos seus membros ou associados (art. 5°, LXX, da CF/88). 

Porém, a lei do mandado de segurança não coincide com a previsão constitucional 

quanto à legitimidade dos partidos políticos, já que limita a sua atuação à defesa dos 

interesses relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária (art. 21, caput, da Lei n° 

12.016/2009). A limitação imposta pela lei é incompatível com a ampla legitimidade 

constitucional, já que a pertinência temática é exigida apenas para as associações598. Além 

disso, os partidos políticos não são criados para a defesa dos interesses dos seus filiados como 

as associações e os sindicatos, mas para a defesa de interesses mais amplos  definidos no seu 

programa político599, como, por exemplo, a proteção do meio ambiente ou do direito do idoso. 

Ademais, como o mandado de segurança é um remédio constitucional e um direito 

fundamental, a sua interpretação deve ser a mais ampla possível. Por isso, é inadmissível a 

restrição legal da atuação dos partidos políticos600. Pode-se exigir apenas que o direito 

metaindividual tutelado pelo partido político seja compatível com o seu programa 

partidário601.  

Todavia, prevalece na jurisprudência dos Tribunais superiores602 o pensamento de 

que deve ser aplicado o requisito legal para que os partidos políticos defendam os interesses 

                                                           
598 ZAVASCKI, Teori Albino, O  mandado de segurança coletivo na Lei 12.016/2009. In: MILARÉ, Édis 
(coord.). A ação civil pública ambiental após 25 anos, cit., p. 791. No mesmo sentido: GOMES JUNIOR, Luiz 
Manoel; FAVRETO, Rogério. Mandado de segurança coletivo – legitimidade e objeto – análise dos seus 
principais aspectos – Lei n° 12.016/2009. Revista de Processo, ano 99, n° 898, ago./2010, São Paulo, p. 82-85. 
599 FERRARESI, Eurico. Do mandado de segurança: comentários à Lei n° 12.016, de 07 de agosto de 2009. Rio 
de Janeiro: Forense, 2010, p. 106-107. No mesmo sentido: CARNEIRO, Athos Gusmão, op. cit., p. 201-202. 
600 GRINOVER, Ada Pellegrini, Mandado de segurança coletivo: legitimação e objeto, cit., p. 21. 
601 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Ações coletivas na Constituição Federal de 1988. In: MILARÉ, Édis 
(coord.). A ação civil pública após 25 anos, cit., p. 371 
602 STF, Pleno, RE n° 213631/MG, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 09/12/1999, DJ 07/04/2000, p. 69; STF, Pleno, RE 
n° 196184/AM, rel. Min. Ellen Gracie, j. 27/10/2004, DJ 18/02/2005, p. 6; STJ, 6ª Turma, RMS n° 2423/PR, rel. 
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 27/04/1993, DJ 22/11/1993, p. 24974; STJ, 1ª Seção, MS n° 1252/DF, rel. 
Min. Américo Luz, j. 17/12/1991, DJ 13/04/1992, p. 4968 (acórdãos citados por LEONEL, Ricardo de Barros, 
Manual do processo coletivo, cit., p. 462). 
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dos seus filiados. Assim, os partidos políticos não teriam legitimidade para impetrar mandado 

de segurança para a tutela de interesses transindividuais603.  

A associação e sindicatos devem observar os seguintes requisitos: (i) constituição há 

pelo menos um ano antes do ajuizamento da impetração do writ; (ii) pertinência temática, que 

impõe que o objeto do mandado de segurança seja compatível com as suas finalidades 

institucionais (art. 21, caput, da Lei n° 12.016/2009). O primeiro requisito pode ser 

dispensado se houver relevante interesse social por aplicação analógica do dispositivo relativo 

à ação civil pública (art. 5°, § 4°, da Lei n° 7.347/85) 604.  

A lei dispensa a autorização expressa dos associados para a impetração do mandado 

de segurança, bastando que seja compatível com seu estatuto social (art. 21, caput, da Lei n° 

12.016/2009)605. Também não é necessária a apresentação da relação de todos os associados 

na petição inicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (súmula 629, STF). 

 

 

15.3.2 Direito líquido e certo coletivo 

 

 

Segundo o artigo 21, parágrafo único, da Lei n° 12.016/2009, só podem ser tutelados 

por meio de mandados de segurança coletivo: (i) os direitos coletivos “de natureza indivisível, 

de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica básica” (art. 21, parágrafo único, I, da Lei n° 12.016/2009); e (ii) os 

direitos individuais homogêneos, “decorrentes de origem comum e da atividade ou situação 

específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante” (art. 21, 

parágrafo único, II, da Lei n° 12.016/2009).  

Ou seja, a lei não incluiu a tutela dos direitos difusos, que são “os transindividuais, 

de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstância de fato” (art. 81, parágrafo único, I, da Lei n° 8.078/90), por meio do mandado 

de segurança. Assim, não seria cabível mandado de segurança para a tutela do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

                                                           
603 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 136-137. 
604 GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; FAVRETO, Rogério, op. cit., p. 101. No mesmo sentido: MEDINA, José 
Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de. Mandado de segurança individual e coletivo: comentários à lei 
12.016, de 7 de agosto de 2009. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 215. 
605 CARNEIRO, Athos Gusmão, op. cit., p. 193-196. 
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Nos primeiros anos de vigência da Constituição Federal de 1988, a doutrina divergia 

até mesmo quanto à possibilidade de tutela de interesses coletivos no mandado de segurança, 

pois este exigia “direito” líquido e certo e não mero “interesse”. No entanto, a divergência foi 

superada porque se percebeu que a Constituição usa indistintamente os dois termos606.  

Após a vigência da nova lei do mandado de segurança, alguns doutrinadores 

entendem que a restrição seria legítima porque consolidaria entendimento jurisprudencial 

dominante607. Ademais, não seria possível conceder segurança para tutelar direito de grupo 

indeterminável de pessoas608. Ainda que assim não fosse, outros entendem que decorre de 

opção legislativa para que não haja coincidência entre o objeto da ação civil pública e o 

mandado de segurança609.  

Todavia, esse entendimento não é compatível com a máxima eficácia que deve ser 

dada ao remédio constitucional, devendo ser admitida a tutela também dos direitos difusos, 

desde que sejam líquidos e certos. Se a Constituição Federal não restringiu o cabimento do 

mandado de segurança, não pode o legislador ordinário restringir seu cabimento para a tutela 

de direitos fundamentais610.  

O cabimento de mandado de segurança coletivo indica a intenção constitucional de 

tutelar os interesses difusos, já que é admitida a impetração por partidos políticos, cuja 

finalidade também é defender interesses transindividuais611. As associações e sindicatos, por 

sua vez, foram incluídos para que pudessem tutelar interesses difusos, tendo em vista que 

outros dispositivos constitucionais garantem a sua legitimidade para a defesa de interesses 

coletivos e individuais homogêneos relativos aos seus membros, como vemos : (i) no art. 8º, 

III, da CF/88: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”; (ii) no art. 5º, XXI, da CF/88: 

“as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 

representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”612. 

                                                           
606 THEODORO JÚNIOR, Humberto. O mandado de segurança coletivo em cotejo com as ações coletivas 
constitucionais. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais, ano 10, n° 12, nov. 2011, Fortaleza, p. 
324-325. 
607 MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de, op. cit., p. 208-209. 
608 CARNEIRO, Athos Gusmão, op. cit., p. 185-186. 
609 THEODORO JÚNIOR, Humberto, O mandado de segurança coletivo em cotejo com as ações coletivas 
constitucionais, cit., p. 331-336. No mesmo sentido: MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, 
Gilmar Ferreira, op. cit., p. 131. 
610 LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 460-46. No mesmo sentido: GOMES 
JUNIOR, Luiz Manoel; FAVRETO, Rogério, op. cit., p. 110. 
611 BARBI, Celso Agrícola, op. cit., p. 11. No mesmo sentido: ZAVASCKI, Teoria Albino, Processo coletivo: 
tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 195. 
612 GRINOVER, Ada Pellegrini, Mandado de segurança coletivo: legitimação e objeto, cit., p. 21. 
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Assim, é cabível mandado de segurança coletivo para a tutela de interesse coletivo, 

inclusive o direito ao meio ambiente, desde que o direito seja líquido e certo, haja prova 

documental e se configure a lesão ou ameaça de lesão por ato de autoridade, como, por 

exemplo, o mandado de segurança para convocar audiência pública requerida 

tempestivamente pelo Ministério Público ou por mais de cinquenta cidadãos no processo de 

licenciamento613.  

Entretanto, admitimos que a tutela é mais restrita no âmbito do mandado de 

segurança, já que o conceito de poluidor é mais amplo que os legitimados passivos do 

mandado de segurança e é difícil obter prova documental pré-constituída. A tutela mais 

adequada para questões complexas relativas ao direito ao meio ambiente pode ser prestada no 

âmbito da ação civil pública614. 

 

 

15.3.3 Tutela de urgência 

 

 

Assim como na ação popular, o ato impugnado pode ser suspenso liminarmente se 

houver “fundamento relevante” e risco dele acarretar ineficácia da ordem a ser deferida na 

sentença (art. 7°, III, da Lei n° 12.016/2009). Ou seja, a concessão da liminar exige os 

mesmos requisitos da tutela de urgência, que são a probabilidade da existência do direito 

alegado e o risco de ineficácia da prestação jurisdicional.  

A lei do mandado de segurança não exige pedido da parte para que a liminar seja 

deferida. Pelo contrário, o dispositivo legal determina que “o juiz ordenará [...] que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido” (art. 7°, caput e III, da Lei n° 12.016/2009), desde 

que estejam preenchidos os requisitos anteriormente mencionados.  

O magistrado ainda pode exigir a prestação de caução, fiança ou depósito para 

garantir o ressarcimento da pessoa jurídica (art. 7°, III, da Lei n° 12.016/2010). A exigência 

de garantia deve ser aplicada apenas em situações excepcionais em matéria ambiental, pois 

geralmente o dano ambiental é irreversível ou de difícil reparação e a imposição de garantia 

pelos legitimados pode inviabilizar a sua efetiva proteção. 

                                                           
613 ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito ambiental, cit., p. 665 
614 FREITAS JR., Horivaldo Marques de. A possibilidade de tutela de interesses e direitos difusos por meio do 
mandado de segurança coletivo. Revista dialética de direito processual, n° 121, abr./2013, São Paulo, p. 81. 
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No âmbito do mandado de segurança coletivo também se exige a prévia “audiência 

do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas” (art. 22, § 2°, da Lei n° 12.016/2009). Ocorre que o 

magistrado pode deixar de realizar a referida audiência prévia se houver risco de dano grave 

ou irreversível615, sob pena de configurar negativa de tutela jurisdicional.  

Os efeitos da liminar cessam se houver cassação pelo magistrado no curso do 

processo ou a sentença denegar a segurança. Em situações excepcionais, o juiz pode manter a 

liminar em sentença denegatória de segurança, ou o relator da apelação ou do recurso 

ordinário contra a sentença, ou acórdão, pode deferir liminar até o julgamento do recurso616.  

Hipótese peculiar é a cessação dos efeitos da liminar se o impetrante criar obstáculo 

ao andamento do processo ou deixar de promover o seu regular andamento por mais de três 

dias úteis (art. 8°, da Lei n° 12.016/2009). Nesse caso, a desídia do impetrante demonstraria a 

falta de interesse e necessidade da ordem requerida no mandado de segurança. 

 

 

15.3.4 Litispendência e coisa julgada 

 

 

“O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações 

individuais” (art. 22, § 1°, da Lei n° 12.016/2009), ou seja, não impede a impetração de 

mandado de segurança individual. A previsão legal não poderia ser diferente porque as ações 

não se confundem. No mandado de segurança coletivo há apreciação do elemento comum do 

direito líquido e certo e não juízo aprofundado sobre a legitimidade de cada substituído como 

na ação individual; por isso, a sentença de concessão ou denegação da ordem é genérica617. A 

regra segue o regime geral dos processos coletivos, que não obstam o ajuizamento da ação 

individual. 

Todavia, a nova lei do mandado de segurança trouxe uma sistemática da coisa 

julgada diferente da existente na disciplina geral dos direitos coletivos. Os efeitos da coisa 

julgada se limitam aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante (art. 22, 

caput, da Lei n° 12.016/2009). Essa regra só se aplica à defesa dos direitos coletivos e 

individuais homogêneos tutelados por associação ou sindicato.  

                                                           
615 MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de, op. cit., p. 224 
616 CARNEIRO, Athos Gusmão, op. cit. p. 222. 
617 ZAVASCKI, Teori Albino, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 
203-206. 
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A decisão sobre direitos difusos produz efeitos erga omnes, já que são indivisíveis e 

seus titulares são indetermináveis618. Assim, a concessão de ordem para anular determinado 

ato que viola o dever estatal de proteção do meio ambiente produz eficácia erga omnes, já que 

não se pode cindi-lo para que produza efeitos apenas para determinado grupo de pessoas e não 

para outro.  

A limitação da coisa julgada também não se aplica para o mandado de segurança 

coletivo ajuizado por partido político para a defesa de direito coletivo, relacionado com o seu 

programa partidário, já que os beneficiários não são seus filiados, mas sim todos os titulares 

do direito objeto do litígio. Assim, a sentença também produz efeitos erga omnes para 

abranger todos os titulares do direito coletivo no âmbito nacional.  

Não obstante a própria lei do mandado de segurança preveja que não há 

litispendência entre a ação coletiva e a individual, ela determina que a coisa julgada 

decorrente da concessão da ordem na ação coletiva não beneficia “o impetrante a título 

individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva” (art. 22, § 1°, da 

Lei n° 12.016/2009). 

Ou seja, após o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, todos os impetrantes 

do mandamus individual devem ser notificados sobre a existência da ação coletiva. Se os 

impetrantes desistirem do mandado de segurança em até trinta dias, poderão se beneficiar da 

decisão de procedência, mas aqueles que não desistirem ou impetrarem mandado de 

segurança depois da ação coletiva, não podem se beneficiar.  

A referida regra cria situação delicada porque aqueles que não desistirem do 

mandado de segurança podem ver a concessão da ordem na ação coletiva e ter a denegação da 

ordem na sua ação individual. Por isso, deve ser exigida apenas a suspensão do mandado de 

segurança para que os interessados possam se beneficiar da sentença coletiva sem abandonar a 

possibilidade de êxito na ação individual, como prevê o artigo 104 da Lei n° 8.078/90619. 

Se aplicarmos a mesma regra para a hipótese de improcedência, aqueles que 

desistiram do mandado de segurança individual também sofreriam os efeitos da denegação da 

segurança na ação coletiva. No entanto, a sentença de improcedência não é vinculante se não 

apreciar o mérito –o que ocorre, por exemplo, quando se entende que não há prova 

                                                           
618 BENJAMIN, Herman Antonio; ALMEIDA, Gregório Assagra. Comentários ao artigo 22. In: MAIA FILHO, 
Napoleão Nunes; ROCHA, Caio Cesar Vieira; LIMA, Tiago Asfor Rocha (organ.). Comentários à nova lei do 

mandado de segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 312-317. 
619 FERRARESI, Eurico, Do mandado de segurança: comentários à lei da ação civil pública e lei de ação 
popular, cit., p. 127. 
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documental suficiente do direito líquido e certo –, pois não obsta a propositura de novo 

mandado de segurança (art. 19, da Lei n° 12.016/2009)620.  

A improcedência do mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento da 

ação individual, já que não há coincidência de causa de pedir, pedido e partes, como admite a 

nova lei ao prever que não existe litispendência entre a demanda individual e a coletiva (art. 

22, § 1°, da Lei n° 12.016/2009)621. 

Todavia, a extensão dos efeitos da improcedência do mandado de segurança para as 

ações individuais não é compatível com a defesa dos direitos transindividuais, tendo em vista 

que a demanda coletiva não deve prejudicar os titulares do direito.   

Por fim, não é aplicável ao mandado de segurança a limitação da coisa julgada 

coletiva ao limite territorial do órgão prolator da decisão previsto no artigo 2°-A, da Lei n° 

9.494/97, pois a restrição não foi prevista na posterior lei do mandado de segurança622. 

Ademais, não se pode aplicar limitação da eficácia da tutela do direito transindividual por 

analogia623. 

 

 

16. Controle concentrado de constitucionalidade 

 

 

O direito brasileiro tem sistema misto de controle de constitucionalidade, que 

permite o controle incidental pelas instâncias ordinárias e o concentrado pelo Supremo 

Tribunal Federal. O controle concentrado permite a tutela da norma jurídica abstratamente 

considerada, garantindo também a tutela do interesse público ao afastar norma incompatível 

com a ordem constitucional624. 

O controle concentrado é feito por meio das ações previstas na Constituição Federal 

e disciplinado pela legislação ordinária. Veremos a disciplina da ação direta de 

inconstitucionalidade detalhadamente, pois foi o modelo para as demais ações 

constitucionais. Depois analisaremos as características peculiares das demais ações 

                                                           
620 ZAVASCKI, Teori Albino, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 
206-207. No mesmo sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto, O mandado de segurança coletivo em cotejo 
com as ações coletivas constitucionais, cit., p. 338. 
621 Idem, p. 339-341. No mesmo sentido: LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 
463. 
622 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 135. 
623 ZAVASCKI, Teori Albino, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 
208-209. 
624 Idem, p. 241. 
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constitucionais, que são: ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e arguição de descumprimento de preceito fundamental.  

As ações de controle de constitucionalidade podem ser usadas para a tutela do direito 

ao meio ambiente ao permitirem que seja declarada a inconstitucionalidade de normas 

incompatíveis com o direito constitucional ao meio ambiente.  

 

 

16.1 Ação direta de inconstitucionalidade (ADIN) 

 

 

A ação direta de inconstitucionalidade tem como antecedente a representação de 

constitucionalidade introduzida pela Emenda Constitucional 16/1965, que alterou o modelo 

de controle de constitucionalidade incidental para possibilitar também o controle concentrado 

pelo Supremo Tribunal Federal625.  

Na redação originária da Constituição Federal de 1988 previa-se apenas a ação direta 

de inconstitucionalidade. Por isso, a ADIN se tornou modelo para as demais ações 

constitucionais. Veremos adiante suas principais características. 

 

 

16.1.1 Legitimidade  

 

 

Os legitimados para propor ADIN são o Presidente da República626, a Mesa da 

Câmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal, o Procurador-Geral da República, a Mesa 

da Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o 

Governador de Estado ou Governador do Distrito Federal, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, o partido político com representação no Congresso Nacional e a 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional podem propor ação direta de 

inconstitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, caput, I a 

IX, da CF/88 e art. 12-A da Lei n° 9.868/99). O amplo rol de legitimados demonstra 

                                                           
625 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 369. 
626 O Presidente da República pode requerer a decretação da inconstitucionalidade de atos por ele sancionados, 
pois a aplicação da lei pode mostrar posteriormente a sua inconstitucionalidade. Os partidos políticos, por sua 
vez, precisam de procuração do órgão partidário com poderes específicos e indicação do dispositivo objeto da 
ação constitucional (idem, p. 383-384; 391-392).  
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preocupação em reforçar o controle de constitucionalidade627. 

Embora os legitimados para ajuizar ADIN não atuem na defesa de interesse próprio 

ou de determinado grupo mas sim na de interesse geral, o STF exige também o requisito da 

pertinência temática628. Ou seja, o legitimado deve comprovar a pertinência entre o objeto da 

ADIN e sua finalidade institucional. Assim, por exemplo, não poderia o Governador de 

determinado estado requerer a declaração de inconstitucionalidade de lei de outro estado.  

Segundo a jurisprudência do STF, devem comprovar a pertinência temática a Mesa 

da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governadores dos 

Estados ou do Distrito Federal, confederações sindicais e entidades de âmbito nacional. Os 

demais têm ampla legitimidade para ajuizar ADIN629. 

Não existem legitimados passivos na ADIN. Todavia, o Advogado-Geral da União 

tem vista obrigatória para defender a constitucionalidade do ato (art. 103, § 3°, da CF/88) no 

prazo de quinze dias (art. 8° da Lei n° 9.868/99). O Procurador-Geral da República também 

deve ser intimado, podendo defender ou não a constitucionalidade do ato impugnado (art. 

103, § 1°, da CF/88; art. 8°, da Lei n° 9.868/99). O relator ainda pode determinar a intimação 

dos órgãos ou autoridades dos quaise emanou o ato impugnado para prestarem informações 

no prazo de trinta dias (art. 6°, da Lei n° 9.868/99). 

 

 

16.1.2 Amicus curiae 

 

 

O amicus curiae é figura típica do direito inglês e estadunidense, que foi introduzido 

nas ações de controle concentrado de constitucionalidade do direito brasileiro para permitir 

que terceiros apresentem elementos fáticos e jurídicos para contribuir com a apreciação da 

questão constitucional pelo STF.  

A figura do amicus curiae foi admitida pela jurisprudência do STF mesmo sem 

previsão legal expressa e a vedação da intervenção de terceiro. Ao contrário da intervenção de 

                                                           
627 Idem, p. 381. 
628 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas: ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão e mandado de injunção, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 118-119. 
629 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle de 
constitucionalidade e remédios constitucionais. São Paulo: Atlas, 2011, p. 103. 
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terceiro em que se defende direito subjetivo individual, o amicus curiae não defende interesse 

próprio, mas deve contribuir com a decisão mais adequada para a coletividade630. 

O artigo 7°, § 2°, da Lei n° 9.868/99, considerando “a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes”, passou a admitir a intervenção do amicus curiae por 

decisão irrecorrível do relator. “Trata-se de providência de caráter pluralista e democrático 

(CF/88, art. 1°, parágrafo único) ao processo objeto de controle concentrado de 

constitucionalidade”631, pois permite a ampla participação de diferentes setores da sociedade 

que possam contribuir para a decisão do STF. O amicus curiae pode apresentar parecer e 

fazer sustentação oral (art. 131, § 3°, RISTF).  

Esse instituto também é admitido nas outras ações constitucionais. O STF também o 

admite em sede de recursos da sua competência mesmo sem previsão legal632 específica, pois 

se percebeu a relevância da ampliação do debate. Não é incomum que seja admitido amicus 

curiae em sede de recursos que debatem questão com relevância nacional ou de elevada 

complexidade.  

 

 

16.1.3 Objeto 

 

 

A ADIN pode ser ajuizada para questionar a constitucionalidade de “lei ou ato 

normativo federal ou estadual” (art. 102, I, “a”, CF/88). No âmbito federal podem ser 

impugnadas por ADIN lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória633, 

decreto legislativo, decreto presidencial, resolução das Casas Legislativas, atos abstratos e 

gerais editados por pessoas jurídicas de direito público da União, emendas constitucionais634, 

regimento interno dos Tribunais Federais e tratado internacional incorporado ao direito 

                                                           
630 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 125-139. 
631 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 441. 
632 A ampla utilização, independentemente de previsão legal, decorre dos poderes instrutórios do juiz para colher 
informações sobre o objeto da lide mediante a manifestação de pessoas ou entidades que podem colaborar com a 
solução da controvérsia (LEONEL, Ricardo de Barros, Manual do processo coletivo, cit., p. 267-268). 
633 Se a medida provisória for convertida em lei, deve ser concedido prazo ao autor para aditamento da inicial 
sob pena de a ação ser julgada prejudicada. Se a medida provisória perder a eficácia, a ADIN se torna 
prejudicada (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 404-407). 
634 Embora não seja lei, a jurisprudência do STF admite controle de constitucionalidade de emendas 
constitucionais, o que é objeto de crítica doutrinária porque o controle deveria ser de observância da Constituição 
e não da própria Constituição (DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit., p. 109-110). 
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brasileiro por decisão de autoridade da União. Exclui-se do objeto da ADIN a lei formal sem 

caráter geral e abstrato, denominada de “lei de efeito concreto”635. 

Não podem ser objeto de ADIN por não serem leis e atos normativos federais a 

Constituição Federal originária e leis municipais. A jurisprudência do STF excluiu o controle 

da constitucionalidade de atos normativos promulgados antes da Constituição Federal vigente, 

porque devem ser disciplinados pela teoria da recepção, que prevê a não recepção pela nova 

ordem constitucional das normas com ela incompatíveis. As leis revogadas também não 

podem ser questionadas por ADIN devido à falta de utilidade, salvo se os seus efeitos 

persistirem636. O STF também não admite ADIN cujo objeto seja lei estadual que reproduz lei 

federal, devendo esta última ser questionada na ação637. Não podem ser questionados por 

ADIN omissão inconstitucional, súmulas comuns e súmulas vinculantes, pois têm meios 

próprios de impugnação638.  

A ADIN também é cabível para questionar leis e atos normativos estaduais que são: 

constituição estadual, leis estaduais, decretos, regimentos internos dos tribunais estaduais e 

das assembleias legislativas, atos proferidos por pessoas jurídicas de direito público estadual 

com caráter geral e abstrato639. Cumpre observar que o Distrito Federal tem competência para 

editar normas de competência estadual e municipal, podendo ser questionadas por ADIN as 

leis e atos normativos relativos à competência dos estados640.  

Diante do amplo cabimento da ADIN, a ação pode ser ajuizada para garantir o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por meio da declaração de 

inconstitucionalidade das leis e atos normativos que contrariem a proteção constitucional.  

Citamos como exemplo a ação direta de inconstitucionalidade n° 3378/DF641, em que 

foi declarada a inconstitucionalidade do § 1° do art. 36 da Lei n° 9.985/2000, que previa que o 

recurso para a reparação do dano ambiental não poderia “ser inferior a meio por cento dos 

custos totais previstos para a implantação do empreendimento”, tendo em vista que a 

reparação deve ser proporcional ao impacto provocado pelo empreendimento e apurado no 

estudo de impacto ambiental, conforme determinam os §§ 2° e 3° do artigo 225 da 

Constituição Federal. 

 

                                                           
635 Idem, p. 112-113. 
636 STF, Pleno, ADI  n° 733/MG, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 17/06/1992, DJ 30/06/2005, P. 18213. 
637 STF, Pleno, ADI n° 1912, rel. Min. Marco Aurélio, j. 25/03/1999, DJ 21/05/1999, p. 3. 
638 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit., p. 114. 
639 Idem, p. 113. 
640 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 410. 
641 STF, Pleno, ADIN n° 3378/DF, rel. Min. Carlos Britto, j. 09/04/2008, DJ 20/06/2008, p. 242. 
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16.1.4 Medida cautelar 

 

 

A legislação da ADIN permite a concessão de medida cautelar por maioria absoluta 

dos membros do Tribunal, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou o ato 

normativo impugnado, que terão cinco dias para se manifestarem (art. 10, caput, da Lei n° 

9.868/99). O relator também pode ouvir o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da 

República, bem como permitir a sustentação oral do representante legal do autor e da entidade 

ou órgão que expediu o ato impugnado (art. 10, §§ 1° e 2°, da Lei n° 9.868/99).  

O STF pode conceder a cautelar sem a prévia oitiva do órgão ou autoridade que 

aprovou a lei ou o ato normativo questionado em caso de urgência ou em período de recesso 

do Tribunal (art. 10, caput e § 3°, da Lei n° 9.868/99). Pode ainda o relator, dependendo da 

relevância da matéria, determinar o julgamento do processo principal pelo Tribunal, depois de 

ouvidos os legitimados, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República (art. 

12, da Lei n° 9.868/99). 

Como não há previsão legal expressa quanto aos requisitos para a concessão da 

medida cautelar, aplicam-se os mesmos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: 

probabilidade do direito alegado e necessidade da medida para garantir a efetividade da futura 

decisão de mérito.  

Ainda que se denomine “medida cautelar”, admite-se a concessão de tutela 

antecipada. A decisão pode consistir na suspensão dos processos perante as instâncias 

ordinárias até o julgamento da ADIN642 ou pode suspender a aplicação643 da norma objeto da 

ADIN644. A primeira seria medida cautelar e a segunda antecipação de tutela, segundo 

classificação da doutrina que distingue os dois gêneros de tutela de urgência.  

Se a liminar for revogada por decisão do STF, os efeitos da decisão repercutem nos 

processos em que a lei ou ato normativo são aplicados pelas instâncias inferiores. Se houve 

trânsito em julgado, é possível ajuizar ação rescisória com prazo contado a partir da 

revogação da liminar pelo STF. Se o processo ainda estiver pendente de julgamento, a decisão 

                                                           
642 ALVIM, Eduardo Arruda. Apontamentos sobre as liminares na ação direta de inconstitucionalidade, na ação 
declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Revista Jurídica, 
vol. 57, n° 381, jul./2009, Porto Alegre, p. 18. 
643 A medida cautelar suspende a vigência e eficácia do ato impugnado, pois permite a aplicação do direito 
revogado sobre a mesma matéria (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de 

constitucionalidade: estudos de direito constitucional, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 318-319). 
644 ZAVASCKI, Teori Albino, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, cit., p. 
246. 
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do STF que revogou a liminar deve regulamentar os efeitos da sua cassação em relação aos 

processos que tramitam nas instâncias inferiores645. 

A decisão da cautelar tem eficácia erga omnes e, em regra, produz efeito ex nunc, 

salvo se o Tribunal der eficácia temporal diversa, bem como torna aplicável a eventual 

legislação anterior, exceto se o Tribunal decidir em sentido contrário (art. 11, da Lei n° 

9.868/99). A decisão também tem efeito vinculante porque pode impedir a aplicação da norma 

impugnada na ADIN por outros órgãos jurisdicionais e administrativos646.  

A medida cautelar é essencial na ADIN cujo objeto seja a proteção do direito ao 

meio ambiente, já que permite a suspensão imediata da aplicação de lei ou ato normativo 

inconstitucional que cause dano ambiental. Citamos como exemplo a medida cautelar na ação 

direta de inconstitucionalidade n° 1856/RJ para suspender a eficácia da Lei estadual n° 

2.895/98, que permitia a “briga de galos”, pois violava o artigo 225, § 1°, inciso VIII, da 

Constituição Federal, ao tolerar tratamento cruel aos animais. A cautelar foi posteriormente 

confirmada no julgamento do mérito647. 

 

 

16.1.5 Audiência pública 

 

 

O relator tem competência para determinar o “esclarecimento de matéria ou 

circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos” por 

meio da requisição de informações, designação de perito ou comissão de peritos para fazerem 

parecer. Se essas providências ainda não forem suficientes, o relator pode designar audiência 

pública para “ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria” (art. 9°, 

§ 1°, da Lei n° 9.868/99). 

As referidas possibilidades representaram mudança significativa quanto ao modelo 

tradicional de interpretação no controle de constitucionalidade, que se limitava ao “simples 

contraste entre a norma questionada e a norma constitucional superior”648. Nessa nova 

concepção a interpretação constitucional deve ser aberta para considerar as diversas correntes 

da sociedade, da opinião científica e de outros órgãos estatais. Segundo Härbele, “o juiz 

                                                           
645 Idem, p. 249-250. 
646 MENDES, Gilmar Ferreira, Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito 
constitucional, cit., p. 327-329. 
647 STF, Pleno, ADIN n° 1856/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, j. 26/05/2011, DJe 13/10/2011.  
648 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 443. 
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constitucional já não interpreta, no processo constitucional, de forma isolada: muitos são os 

participantes do processo; as formas de participação ampliam-se acentuadamente”649.  

A audiência pública também visa democratizar o processo decisório para garantir 

maior legitimidade das decisões do STF nas ações constitucionais (art. 9°, § 1°; art. 20, § 1°, 

ambos da Lei n° 9.868/99; e art. 6°, § 1°, da Lei n° 9.882/99). Gilmar Mendes leciona que a 

audiência pública representa a “possibilidade efetiva de o Tribunal Constitucional contemplar 

as diversas perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato 

questionado”650.  

A utilização da audiência para instruir as ações constitucionais pode ser muito útil, 

pois apenas alguns legitimados podem propor e intervir no processo, mas todos são afetados 

pela decisão do STF. Caso a ação não seja instruída adequadamente, o relator pode convocar 

audiência para que a decisão seja mais acertada e considere outras hipóteses e fatos não 

ventilados pelos legitimados.  

No entanto, a aplicação do instituto começou somente em 2008, quando se percebeu 

a insuficiência da disciplina legal porque a lei da ADIN não prevê o seu procedimento. Na 

primeira audiência pública (realizada na ADIN n° 3510651), o relator aplicou as regras 

previstas no regimento interno da Câmara dos Deputados (art. 255). Já nas outras duas 

audiências foram adotados regramentos próprios para torná-las mais simples652.  

A emenda regimental n° 29 de 2009, que alterou o regimento interno do STF, foi 

introduzida para suprir a lacuna legal relativa ao procedimento da audiência pública. Ela 

ampliou o seu cabimento653 e delineou o seu procedimento em linhas gerais, atribuindo ao 

relator ampla competência para regulamentar a audiência. 

A audiência pública é importante instrumento para a defesa do direito ao meio 

                                                           
649 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. 
Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten. Ein Beitrag zur pluralistischen und “prozessualen” 
Verfassungsinterpretation. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 41. 
650 MENDES, Gilmar Ferreira; VALE, André Rufino do (colaborador). O pensamento de Peter Häberle na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Observatório da jurisdição constitucional, ano 2. Brasília: IDP, 
2008/2009. 
651 STF, Pleno, ADI n° 3510-0/DF, rel. Min. Carlos Ayres Britto, disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobj
etoincidente=2299631, acesso em: 25/03/2013. 
652 STF, Pleno, ADPF n° 101/DF, rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Pleno, ADPF n° 54/DF, rel. Min. Marco 
Aurélio. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo
bjetoincidente=2226954>. Acesso em: 25 mar. 2013. 
653 A ampliação do instituto se deu com a atribuição de competência do Presidente do STF para convocar a 
audiência pública com a finalidade de esclarecer circunstâncias de fato, com repercussão geral e interesse 
público relevante (arts. 13, XVII e 21, XVII, ambos do RISTF). Também se ampliou o seu cabimento em 
qualquer processo,  como em recursos e outras ações de competência originária do STF.  
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ambiente, pois permite a participação de diversos setores da sociedade e a exposição mais 

aprofundada sobre questões de elevada complexidade técnica. Ao longo dos últimos anos o 

STF convocou as seguintes audiências públicas sobre matéria ambiental: importação de pneus 

usados654, proibição do uso de amianto655, campo eletromagnético nas linhas de transmissão 

de energia elétrica656 e queimadas em canaviais657.  

 

 

16.1.6 Decisão 

 

 

Para que a ADIN seja julgada é necessário que estejam na sessão pelo menos oito 

Ministros, e para declarar a sua procedência  são necessários os votos de pelo menos seis 

Ministros (arts. 22 e 23, da Lei n° 9.868/99). O STF não está vinculado à causa de pedir da 

petição inicial, tendo em vista que pode apreciar outros argumentos fáticos e de direito, já que 

a constitucionalidade da norma é matéria de ordem pública658.  

A decisão produz efeitos erga omnes e vinculantes (art. 102, § 2°, da CF/88, e art. 

28, parágrafo único, da Lei n° 9.868/99). O efeito vinculante atinge “os demais órgãos do 

Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal” (art. 102, § 2°, da CF/88). O Poder Legislativo não está vinculado à decisão do 

STF, podendo editar outra norma de conteúdo idêntico ou semelhante àquela declarada 

inconstitucional.  

A decisão de declaração de constitucionalidade não vincula o STF, podendo ser 

ajuizada nova ADIN para questionar o mesmo ato normativo, desde que haja mudança 

significativa das circunstâncias fáticas ou das concepções jurídicas659. Assim, é possível que 

haja evolução da interpretação constitucional660. De outro lado, não é possível rever a 

                                                           
654 STF, Pleno, ADPF n° 101/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/06/2009, DJe 1°/06/2009. 
655 STF, Pleno, ADI n° 3937/SP, rel. Min. Marco Aurélio, não julgado. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2544561>. Acesso em: 26 out. 
2013. 
656 STF, RE n° 627189/SP, rel. Min. Dias Toffoli. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3919438>. Acesso em: 26 out. 
2013. 
657 STF, RE n° 586224/SP, rel. Min. Luiz Fux. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2616565>. Acesso em: 26 out. 
2013. 
658 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit., p. 105. 
659 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 566. 
660 Idem, p. 578-579. 
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declaração de inconstitucionalidade porque a norma é excluída da ordem jurídica661.  

Há divergência no STF quanto aos limites objetivos do efeito vinculante. Parte dos 

julgados afirma que os motivos determinantes da decisão do STF são vinculantes662, enquanto 

outros afirmam que apenas o dispositivo seria vinculante663.  

A violação da decisão definitiva ou cautelar proferida em sede de ADIN pelas 

instâncias inferiores, ou pela Administração Pública, permite que seja ajuizada reclamação 

para preservar a competência do STF (art. 13, caput, da Lei n° 8.038/90). Os legitimados para 

ajuizar a reclamação são as partes no processo administrativo ou judicial em que houve 

descumprimento da decisão do STF, todos os destinatários da ADIN664 e o representante do 

Ministério Público. 

A decisão produz efeitos retroativos (eficácia ex tunc), que poderá ser alterada para 

produzir efeitos a partir do trânsito em julgado ou de outro momento fixado, se assim 

entenderem pelo menos dois terços dos Ministros para garantir a segurança jurídica ou 

excepcional interesse social (art. 27, da Lei n° 9.868/99). 

A decisão não produz coisa julgada material porque não obsta o ajuizamento de nova 

ADIN, cujo objeto seja lei ou ato normativo declarado constitucional pelo STF. Ademais, se 

houvesse coisa julgada material, o Legislativo não poderia editar lei ou ato normativo com 

conteúdo idêntico àquele declarado inconstitucional pelo STF, pois a lei não pode prejudicar 

coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da CF/88665. 

 

 

16.2 Ação declaratória de constitucionalidade (ADC) 

 

 

Embora as leis e atos normativos sejam dotados de presunção de constitucionalidade,  

o controle difuso de constitucionalidade permite que existam decisões contraditórias nas 

instâncias ordinárias quanto à interpretação constitucional, podendo criar cenário de grave 

insegurança jurídica. Por isso, a ação declaratória de constitucionalidade (ADC) foi 

introduzida na ordem jurídica pátria para sanar divergência relevante quanto à 

                                                           
661 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit., p. 187-189. 
662 STF, Pleno, Rcl n° 1987/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 1°/10/2003, DJ 21/05/2004, p. 33; STF, Pleno, Rcl 
n° 2363/PA, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2003, DJ 01/04/2005, p. 7. 
663 STF, Pleno, AgRg na Rcl n° 2475, rel. Min. Carlos Velloso, j. 02/08/2004, DJe 31/01/2008; STF, Pleno, 
AgRg na Recl n° 2990, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16/08/2007, DJe 13/09/2007. 
664 LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 221. 
665 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit., p. 196. 
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constitucionalidade de leis e atos normativos. Não obstante as inúmeras críticas que a nova 

ação sofreu, ela se mostrou importante instrumento para garantir a segurança jurídica666.  

A disciplina constitucional e legal da ADC é muito semelhante à da ADIN, pois em 

ambas é possível declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma impugnada 

na ação. A procedência da ADC implica na declaração de constitucionalidade e a 

improcedência na decretação da inconstitucionalidade, enquanto na ADIN ocorre o oposto. 

Por isso, apontaremos apenas as diferenças entre as duas ações.  

Enquanto podem ser objeto de ADIN lei e ato normativo federal e estadual, a ADC é 

cabível apenas para a declaração de constitucionalidade de lei e ato normativo federal (art. 

102, I, “a”, CF). A lei não exige a vista obrigatória do Advogado-Geral da União, mas ela é 

necessária porque o artigo 103, § 3°, da CF/88, determina a sua intimação em todas as ações 

em que for apreciada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.  

A ADC tem requisito específico de cabimento, devendo ser comprovada a relevante 

controvérsia quanto à constitucionalidade da lei ou ato normativo (art. 14, III, da Lei n° 

9.868/99), que coloque em dúvida a presunção de compatibilidade com a Constituição 

Federal. Para configurar a relevante controvérsia, a lei não exige quantidade mínima de 

decisões, bastando a demonstração da insegurança jurídica provocada pelas decisões 

contraditórias. Porém, a jurisprudência do STF exige grande quantidade de decisões, o que 

não parece ser a melhor interpretação porque não prioriza o critério qualitativo667.  

Os demais aspectos explicados no item anterior sobre a ADIN se aplicam 

integralmente para a ADC, inclusive a admissão de amicus curiae e a designação de audiência 

pública para enriquecer o debate constitucional.  

Não encontramos precedente do STF cujo objeto seja o direito ao meio ambiente, 

mas é possível que a ADC seja ajuizada para garantir a sua proteção. Assim, por exemplo, é 

cabível ADC para declarar a constitucionalidade de determinada lei federal que impõe limite 

de emissão de determinado poluente quando houver divergência jurisprudencial quanto à 

constitucionalidade do padrão imposto pela lei.  

 

 

 
                                                           
666 Ives Granda e Gilmar Mendes fazem algumas dessas críticas: retiraria poder de controle difuso de 
constitucionalidade pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário, violaria o direito ao contraditório, impediria a 
inovação na apreciação da matéria objeto da ação declaratória de constitucionalidade (MARTINS, Ives Granda 
da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
248-262). 
667 Idem, p. 269-270. 
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16.3 Ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADIN por omissão) 

 

 

A ADIN por omissão foi prevista no texto originário da Constituição Federal como 

medida para tornar efetiva a norma constitucional, podendo o STF determinar que o poder 

competente adote as providências necessárias para garantir sua efetividade (art. 103, § 2°, da 

CF/88). Todavia, a sua disciplina legal foi introduzida apenas em 2009 pela Lei n° 12.063, 

que alterou a Lei n° 9.868/99. 

A diferença básica entre a ADIN por omissão e a tradicional ADIN é que a primeira 

se insurge contra omissão legislativa ou administrativa, e se apresenta como meio mais 

limitado e desafiador para o STF sanar a inconstitucionalidade. Ambas as ações são cabíveis 

apenas para impugnar normas federais e estaduais, nos termos do artigo 102, I, “a”, da CF/88. 

A omissão legislativa se configura quando a Constituição impõe expressamente o 

dever de legislar sobre determinado direito fundamental, usando expressões como “na forma 

da lei” ou “nos termos da lei”668. A imposição de disciplinar legalmente o direito fundamental 

não decorre de mero dever geral de legislar, mas de incumbência constitucional explícita, cuja 

omissão impede a plena satisfação do direito fundamental669.  

Não basta que se inicie o processo legislativo para a votação do projeto de lei para 

afastar a omissão; pode-se caracterizar inércia do Poder Legislativo se a tramitação demorar 

tempo excessivo. Citamos como exemplo a procedência da ADIN ajuizada em decorrência da 

omissão legislativa por mais de dez anos para disciplinar o artigo 18, § 4°, da CF/88, embora 

tramitassem vários projetos de lei perante o Poder Legislativo. A ação foi julgada procedente 

devido à demora excessiva na votação dos projetos de lei670. 

A omissão legislativa pode ser parcial quando cumpre parcialmente o dever de 

legislar. Por exemplo, é possível que determinada lei regulamente o direito de greve de 

professores de escolas públicas, mas a omissão permanece em relação às demais categorias de 

funcionários públicos. Alguns afirmam que nesse caso a omissão seria total em relação às 

categorias de funcionários públicos que não têm direito de greve regulamentado671. Nesse 

caso, a ADIN por omissão visa declarar a omissão inconstitucional em relação aos direitos das 

categorias que não tiveram seu direito fundamental disciplinado por lei. Não seria adequado 

                                                           
668 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit., p. 131. 
669 PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 92. 
670 STF, Pleno, ADI n° 3682, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2007, DJe 05/09/2007. Acórdão citado por: 
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 503-504. 
671 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit., p. 131. 
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requerer a declaração de inconstitucionalidade da lei que disciplinou o direito de greve, pois 

agravaria a omissão inconstitucional. Também é questionável a extensão da disciplina legal 

para as demais categorias, pois cada setor do funcionalismo público tem sua peculiaridade.  

No caso de procedência da ADIN, o STF deve cientificar o Poder Legislativo para 

suprir a omissão, mas não há previsão de prazo para cumprimento da decisão (art. 103, § 2°, 

da CF/88; art. 12-H, caput, da Lei n° 9.868/99). O STF entende que é cabível a fixação de 

prazo, mas superior a trinta dias devido à complexidade do processo legislativo. Ocorre que 

não há sanção em caso de descumprimento da decisão, podendo apenas ser imposta punição 

por descumprimento de dever funcional às autoridades competentes, mas é cabível 

indenização aos indivíduos que sofrerem danos decorrentes da omissão inconstitucional. 

Todavia, seria mais frutífero que se admitisse a supressão da omissão pelo STF até que a 

matéria fosse disciplinada pelo órgão competente672.  

A omissão da Administração Pública se configura quando o Poder Executivo deixa 

de exercer seu dever de regulamentar determinada lei, que não tem elementos mínimos para 

aplicabilidade imediata. A omissão se caracteriza também se não forem adotadas medidas 

administrativas necessárias para viabilizar a satisfação plena do direito, como, por exemplo, a 

organização do serviço da Defensoria Pública para garantir a satisfação do direito à 

assistência judiciária gratuita673.  

Nesse caso, a decisão do STF pode ser mais efetiva, já que o órgão ou autoridade 

administrativa deve suprir a omissão no prazo de trinta dias, podendo ser fixado outro prazo 

razoável de acordo com as peculiaridades do caso (art. 103, § 2°, da CF/88 e art. 12-H, § 1°, 

da Lei n° 9.868/99). Se a decisão não for cumprida, considera-se falta grave no exercício dos 

deveres, podendo ser imposta sanção disciplinar e configurar crime de responsabilidade. O 

Estado também pode ser condenado a indenizar as pessoas lesadas pela omissão 

inconstitucional674.  

Assim como nas demais ações constitucionais, a lei admite a concessão de medida 

cautelar na ADIN por omissão. A decisão deve ser proferida por maioria absoluta dos 

membros do Tribunal após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão 

inconstitucional, bem como o relator ainda pode determinar a oitiva do Procurador-Geral da 

República e a sustentação oral dos representantes judiciais dos requerentes e das autoridades 

competentes para sanar a omissão (art. 12-F, caput e §§ 2° e 3°, da Lei n° 9.868/99).  

                                                           
672 Idem, p. 138-139. 
673 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 511-512. 
674 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit., p. 137. 
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A medida cautelar pode consistir: (i) na suspensão da aplicação da lei ou ato 

normativo, se houver omissão parcial, (ii) na suspensão dos processos judiciais e 

administrativos, (iii) em outra providência a ser determinada pelo Tribunal (art. 12-F, § 1°, da 

Lei n° 9.868/99). No entanto, as referidas medidas não têm utilidade prática. A suspensão da 

aplicação da norma em caso de omissão parcial apenas agrava a inconstitucionalidade por 

omissão. No segundo caso, a suspensão dos processos perante as instâncias ordinárias não 

tem utilidade, pois a decisão do STF ao final da ADIN não suprirá a omissão. A antecipação 

de tutela para declarar a mora não tem efeito prático, já que a decisão final não supre a 

omissão inconstitucional675.  

Por isso, os precedentes do STF negam a concessão de medida cautelar em sede de 

ADIN por omissão676.  

Não encontramos precedentes na jurisprudência do STF de ADIN por omissão em 

matéria ambiental, mas ela pode ser ajuizada para garantir a tutela dos bens ambientais, como 

nas hipóteses de: “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 

e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (art. 

225, § 1°, V, da CF/88); e “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (art. 225,  § 1°, VI, da CF/88). 

 

 

16.4 Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 

 

 

A ADPF é outra ação inserida no controle concentrado de constitucionalidade (art. 

102, § 1°, da CF/88), cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental provocada 

por ato do Poder Público e quando houver significativa divergência constitucional quanto à lei 

ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição Federal 

de 1988 (art. 1° da Lei n° 9.882/99).  

À primeira vista, o objeto da APDF é muito amplo, já que admite o questionamento 

de “preceito fundamental”, que pode ser interpretado como qualquer norma relativa a direitos 

e garantias individuais, cláusulas pétreas, princípios sensíveis (art. 34, VII, CF), podendo ser 

                                                           
675 Idem, p. 134-135. 
676 STF, Pleno, MC na ADIN n° 361/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 05/10/1990, DJ 26/10/1990, p. 11976; STF, 
Pleno, MC na ADIN n° 1387/DF, rel. Min. Carlos Velloso, j. 06/03/1996, DJ 29/03/2006, p. 9344; STF, Pleno,  
MC na ADIN n° 1458/DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 23/05/1996, DJ 20/09/1996, p. 34531. Acórdão citados 
por: PIOVESAN, Flávia, op.cit., p. 122. 
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admitidos outros preceitos fundamentais677. Porém, ela tem caráter subsidiário, ou seja, não é 

cabível “quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade” (art. 4°, § 1°, da Lei 

n° 9.882/99). 

O caráter subsidiário da ADPF exclui seu cabimento quando for cabível outra ação 

com a mesma eficácia, ou seja, que produza efeitos erga omnes e vinculantes, podendo 

colocar fim à ampla divergência jurisprudencial. Não basta que seja possível ajuizar ação de 

qualquer natureza para afastar o cabimento da ADPF678.    

Segundo entendimento consolidado do STF, a ADPF é cabível para impugnar atos 

normativos de autoridades administrativas, leis e atos normativos anteriores à vigente 

Constituição Federal, violação de preceitos implícitos na Constituição de 1988679, normas 

municipais, decisões judiciais contraditórios que ameaçam a segurança jurídica, e declaração 

de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais680. 

A ADPF pode ser ajuizada por ação autônoma perante o STF ou consistir em um 

incidente no processo. No segundo caso, a parte legitimada para ajuizar ADPF pode alegar 

violação a preceito fundamental no processo, que deve ser julgada de maneira abstrata pelo 

STF enquanto a lide é julgada pela instância inferior681. O incidente tem pouca utilidade 

porque se entende que apenas o legitimado para ajuizar a ação principal pode provocá-lo, 

quando é mais vantajoso para ele levar ao STF o descumprimento do preceito fundamental em 

ação autônoma para que tenha objeto mais amplo.  

Assim como as demais ações constitucionais, o quorum de deliberação da APDF 

exige a presença de pelo menos dois terços dos ministros, ou seja, oito ministros (art. 8°, da 

Lei n° 9.882/99). Porém, a lei não disciplina o quorum necessário para a procedência da ação. 

Entende-se que deve ser a maioria absoluta – pelo menos seis ministros – porque a concessão 

da medida cautelar exige o referido quorum (art. 5°, caput, da Lei n° 9.882/99), não podendo 

a decisão de mérito ter critério menos rigoroso682. Ademais, diante da omissão legal, pode-se 

aplicar o mesmo quorum da ADIN por analogia.  

                                                           
677 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit., p. 175. 
678 STF, Pleno, ADPF n° 33/PA, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/12/2005, DJ 27/10/206, p. 31. 
679 DIMOULIUS, Dimitri; LUNARDI, Soraya, op. cit. p. 173-174. 
680 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 613-614, 617-624 e 638. 
681 O incidente de descumprimento de preceito fundamental é criticado por ser uma releitura da competência 
avocatória do STF no período da ditadura militar em que o Supremo podia julgar as demandas que tramitavam 
perante as instâncias ordinárias se houvesse relevante interesse social (CRUZ, Gabriel Dias Marques. Arguição 

de descumprimento de preceito fundamental: lineamentos básicos e revisão crítica no direito constitucional 
brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 71-72). 
682 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira, op. cit., p. 656. 
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Ao contrário da legislação das demais ações constitucionais, a ADPF prevê 

expressamente o cabimento de reclamação constitucional em caso de violação da decisão 

proferida pelo STF (art. 13, da Lei n° 9.882/99).  

A arguição de descumprimento de preceito fundamental pode ser usada para a tutela 

do meio ambiente, como vemos na APDF n° 101/DF683 em que havia divergência 

jurisprudencial quanto à permissão de importação de pneus usados de países que não 

pertenciam ao Mercosul. O STF entendeu que a permissão de importação de carcaças de 

pneus violava o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das presentes e futuras 

gerações, o direito à saúde e o princípio do desenvolvimento sustentável, pois o Brasil já tem 

grande quantidade de pneus descartados e a importação de carcaças apenas aumentaria o 

volume do lixo e de poluição. Além disso, as empresas nacionais que fazem a remoldagem 

dos pneus têm matéria-prima suficiente no Brasil, não sendo necessário importar ainda mais 

carcaças. 

 

 

17. Síntese conclusiva 

 

 

O atual sistema de tutela jurisdicional coletiva dispõe de técnicas e ações aptas a 

proteger com eficácia o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

A tutela inibitória é técnica processual que pode ser aplicada nas ações coletivas para 

evitar ato ilícito, independentemente da ocorrência de dano. Assim, se houver risco de 

descumprimento da legislação ambiental, independentemente da ocorrência de dano, a tutela 

inibitória pode ser concedida. Citamos como exemplo o cabimento de tutela inibitória para 

determinar que o projeto de empreendimento potencialmente danoso ao meio ambiente 

observe a legislação ambiental. 

A tutela específica é outra técnica processual cabível para evitar o dano ambiental ou 

garantir a sua reparação integral, pois pode ser imposta obrigação de fazer ou não fazer. 

Assim, por exemplo, a decisão judicial pode impedir o dano ambiental ao impedir a realização 

de determinada obra, ou impor a sua reparação integral.  

Para aplicação de ambas as técnicas processuais, o magistrado dispõe de diversos 

meios coercitivos para que o demandado cumpra a decisão judicial, tais como multa diária, 

                                                           
683 STF, Pleno, ADPF n° 101/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/06/2009, DJe 1°/06/2009. 
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busca e apreensão, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva. Os meios 

coercitivos devem ser impostos para garantir o efetivo cumprimento da decisão que impõe 

obrigação de fazer ou não fazer.  

Todavia, algumas previsões legais buscam restringir a efetividade da tutela coletiva, 

incluindo o direito ao meio ambiente, por meio da restrição da concessão da tutela de urgência 

perante o poder público. A lei veda a antecipação de tutela, a concessão de tutela de urgência 

em caráter liminar que não possa ser deferida por mandado de segurança e, mesmo quando a 

tutela de urgência é cabível, determina a prévia intimação do representante judicial da 

Administração Pública. Todavia, vimos que as referidas restrições não podem ser aplicadas se 

comprometerem a efetividade da tutela jurisdicional ao final do processo.  

Outro mecanismo que pode restringir a efetividade da tutela jurisdicional é a 

suspensão dos efeitos da decisão que concede a tutela de urgência. Embora o incidente seja 

suscitado muitas vezes para suspender os efeitos das decisões que garantem a tutela do direito 

ao meio ambiente, também é cabível a suspensão da decisão que possa causar dano ambiental.  

As técnicas processuais acima apontadas podem ser aplicadas na ação popular, na 

ação civil pública e no mandado de segurança coletivo, que são cabíveis para a tutela 

jurisdicional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Diante de um mesmo 

risco ou efetivo dano ambiental é possível ajuizar diferentes ações, devendo o autor avaliar 

qual pode ser a mais efetiva.  

As ações de controle concentrado de constitucionalidade também podem garantir a 

proteção do direito ao meio ambiente porque permitem que seja declarada a 

inconstitucionalidade de determinada norma, ou interpretação jurisprudencial, contrária ao 

artigo 225 da Constituição Federal. É possível, por exemplo, determinar a suspensão de 

dispositivo legal que viole a proteção do meio ambiente. 

Embora a tutela jurisdicional do direito ao meio ambiente disponha de técnicas 

processuais efetivas, as ações coletivas e de controle concentrado de constitucionalidade não 

são suficientes por si sós para garantir a proteção integral do meio ambiente, especialmente 

para afastar o risco de dano. Por isso, é necessária também a concessão das tutelas de 

urgências para evitar que o dano ambiental ocorra no curso do processo.  

Veremos nos próximos capítulos que a tutela de urgência é técnica processual 

indispensável para evitar o risco de dano ao meio ambiente e, consequentemente, garantir a 

efetividade prática do princípio da precaução.  
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PARTE IV 

 TUTELA DE URGÊNCIA E PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

 

 

18. Semelhanças entre a tutela de urgência e o princípio da precaução 

 

 

Embora pertençam a ramos distintos do direito, a tutela de urgência do processo civil 

– que abrange a medida cautelar e a antecipação de tutela – e o princípio da precaução do 

direito ambiental possuem características comuns, como veremos abaixo. 

 

 

18.1 Finalidade  

 

 

A tutela de urgência é necessária no processo civil para evitar que a demora do 

processo de conhecimento cause danos irreversíveis à tutela do direito material do 

jurisdicionado. Para que a decisão de mérito seja efetiva, é cabível a concessão da antecipação 

de tutela e de medidas de conservação de bens ou direitos para afastar perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação iminente. 

Em outras palavras, a tutela de urgência tem a finalidade de garantir que a decisão de 

mérito seja efetiva, já que não adianta julgar a ação procedente se a decisão não produzir 

efeitos práticos para permitir a plena satisfação do direito. Assim, por exemplo, na ação de 

entrega de coisa certa, o magistrado pode deferir medida cautelar para apreender o bem objeto 

do litígio para garantir a satisfação do direito do autor ao final do processo, se houver 

iminente risco de o réu causar dano irreparável ou de difícil reparação.  

Como estudamos nos capítulos anteriores, a tutela de urgência pode ser concedida 

nas ações coletivas (ação popular, ação civil pública e mandado de segurança) e nas ações de 

controle concentrado de constitucionalidade (ação direta de inconstitucionalidade, ação 

declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por omissão e arguição de 

preceito fundamental), que são meios processuais para a tutela efetiva do direito ao meio 

ambiente. 
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O princípio da precaução também se destina a evitar dano ambiental irreparável ou 

difícil de reparar. Por isso, deve ser priorizada a adoção de medidas preventivas diante do 

dano ambiental iminente. Se determinada atividade ou obra provocar risco de dano ao meio 

ambiente, devem ser adotadas medidas para minimizar o risco. Dependendo do risco 

provocado pelo empreendimento ao meio ambiente, é possível que a precaução imponha até 

mesmo a sua proibição. Por exemplo, a construção de aterro sanitário próximo à área de 

manancial deve ser proibida porque há risco de contaminação da água.  

A efetivação do princípio da precaução se dá no âmbito do direito administrativo por 

meio do licenciamento ambiental, que depende de prévio estudo de impacto ambiental para 

examinar os potenciais danos ao meio ambiente e buscar as melhores alternativas para 

minimizá-los ou eliminá-los, da delimitação de espaços especialmente protegidos para 

impedir ou restringir a exploração dos recursos naturais, do controle de atividades 

potencialmente danosas ao meio ambiente, da proteção do meio ambiente não natural 

(histórico, artístico, cultural, paisagístico, urbano e do trabalho), dentre outros que estudamos 

nos capítulos anteriores. 

Ou seja, a tutela de urgência visa garantir a efetividade da decisão de mérito no 

processo, e o princípio da precaução tem a finalidade de resguardar a efetiva proteção do meio 

ambiente.  

 

 

18.2 Juízo de probabilidade 

 

 

Outra característica comum dos dois institutos é o juízo de probabilidade e não de 

certeza, para que ambos sejam aplicados. 

A tutela de urgência é cabível quando há probabilidade de existência do direito do 

jurisdicionado. Ainda que haja divergência quanto ao grau de probabilidade exigido para a 

antecipação de tutela (verossimilhança e prova inequívoca) e a medida cautelar (fumus boni 

iuris), em ambos os casos a apreciação se dá mediante juízo de cognição sumária.  

O princípio da precaução, por sua vez, também é aplicável quando não há certeza 

quanto à ocorrência do dano ambiental, mas apenas probabilidade apontada pelo conjunto de 

pesquisas científicas. Ou seja, não há certeza quanto à ocorrência do dano, mas diante da sua 

probabilidade, devem ser adotadas medidas para mitigar ou eliminar o risco.  
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18.3 Dano irreparável ou de difícil reparação 

 

 

Também observamos semelhança quanto à exigência do requisito do risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação em ambos os casos. 

A tutela de urgência somente é cabível quando houver ameaça de dano iminente 

irreparável ou de difícil reparação ao bem ou direito objeto do processo. Como exemplo 

citamos ação civil pública ajuizada para impedir dano ambiental decorrente da construção de 

determinado empreendimento sem licenciamento ambiental. Nesse caso, pode ser deferida a 

tutela antecipada para impedir a conclusão da obra até o julgamento do mérito da ação em que 

será apurado o possível impacto ambiental. 

 No mesmo sentido, o princípio da precaução se aplica quando um conjunto de 

pesquisas científicas aponta a existência de grave risco de dano ao meio ambiente. Ainda que 

não haja certeza científica quanto ao risco, deve-se mitigá-lo ou eliminá-lo porque não se 

pode aguardar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação até que exista consenso 

científico. Por exemplo, se houver evidência científica de que determinado agrotóxico usado 

no cultivo de alguma espécie vegetal pode aumentar consideravelmente a incidência de câncer 

na população e de graves doenças nos animais que ingerirem a verdura, deve-se proibir o seu 

uso. Não se pode esperar que muitas pessoas desenvolvam câncer e muitos animais morram 

até que haja consenso científico quanto à extensão do risco provocado pelo agrotóxico.  

 

 

18.4 Tutela de urgência como meio de aplicação da precaução 

 

 

Além das semelhanças apontadas acima, os institutos da tutela de urgência e o 

princípio da precaução podem ter relação de instrumentalidade para que o primeiro garanta a 

efetiva aplicação do segundo. 

A aplicação do princípio da precaução somente ocorrerá se o risco de dano ao meio 

ambiente for afastado. De nada adianta aplicar o princípio da precaução na decisão judicial de 

mérito se no curso do processo houver exposição ao risco de dano, ou até mesmo ocorrer o 

dano que se pretendia afastar. Por isso, a tutela de urgência é muitas vezes indispensável para 

evitar que o dano ambiental ou a exposição ao risco de dano ocorra durante o processo.  
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Vale lembrar que as ações para a tutela do meio ambiente geralmente são demoradas 

porque demandam ampla produção probatória sobre questões com elevada complexidade 

técnica. Ademais, o sistema recursal brasileiro permite que se protele o cumprimento das 

decisões por meio de concessão de liminares pelos tribunais superiores para conceder efeito 

suspensivo aos recursos, ou até mesmo a concessão da suspensão de segurança, de liminar, de 

tutela antecipada e de sentença (ou acórdão).  

Por isso, se estiver presente o risco de dano ao meio ambiente e o demanda for 

fundamentada nos dispositivos legais e constitucionais de proteção ao meio ambiente, 

especialmente o princípio da precaução, deve-se conceder a tutela de urgência para evitar que 

ocorra o dano ou o risco de dano ao meio ambiente durante o longo trâmite processual.  

O eventual prejuízo econômico decorrente da concessão da tutela de urgência não 

obsta a sua concessão, já que o dano ambiental geralmente é irreparável ou de difícil 

reparação, ao contrário dos danos materiais. Ao sopesar os interesses em conflito, deve-se 

priorizar a proteção do meio ambiente, que é “bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida” (art. 225, caput, da Constituição Federal). Apenas obsta a concessão da 

tutela de urgência a atividade econômica exercida com respeito ao direito ao meio ambiente 

(art. 170, VI, da Constituição Federal). 

A tutela de urgência pode ter natureza cautelar ou de tutela antecipada, podendo em 

ambos os casos afastar o risco de dano ao meio ambiente. A medida pode ser concedida nas 

ações e incidentes processuais cabíveis para tutelar o meio ambiente, como ação civil pública, 

ação popular, mandado de segurança, tutela inibitória, suspensão de segurança e outros 

instrumentos estudados detalhadamente anteriormente. 

Por exemplo, se for ajuizada uma ação civil pública contra determinada atividade ou 

obra potencialmente danosa ao meio ambiente, é essencial conceder a tutela de urgência para 

suspender o empreendimento e garantir a efetiva aplicação do princípio da precaução. A 

procedência da ação por aplicação do princípio da precaução não produz efeito prático se o 

dano ou a exposição ao risco de dano ocorreu no curso do processo. Todavia, se for concedida 

tutela de urgência para impedir ou restringir a obra ou atividade, o princípio da precaução terá 

efetividade prática e não meramente retórica.  

Além disso, é comum que os interessados em atividades e obras potencialmente 

poluidoras busquem criar situação fática irreversível no curso do processo, por meio da 

conclusão do empreendimento, para dificultar ou impossibilitar a adequada proteção do meio 

ambiente. De um lado, o Poder Judiciário pode se conformar com a situação irreversível, 

principalmente diante de elevadas despesas despendidas com a obra ou atividade, e julgar a 
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demanda procedente para o poluidor. Por outro lado, a decisão judicial pode reconhecer a 

necessidade da observância da proteção ao meio ambiente, mas a sua execução será muito 

difícil ou impossível, podendo levar à conversão da execução de obrigação de fazer ou não 

fazer em perdas e danos. 

Diante disso, a tutela de urgência se mostra também necessária para evitar benefício 

ao comportamento malicioso contrário ao meio ambiente, já que pode impedir a continuidade 

de obra ou atividade potencialmente danosa até que seja decidido o mérito da lide.  

Em síntese, a medida de urgência se mostra necessária para que a aplicação do 

princípio da precaução na sentença de mérito não tenha efeito meramente retórico. 

Apresentamos adiante alguns casos práticos para ilustrar como a tutela de urgência foi usada 

para garantir a efetiva aplicação do princípio da precaução. Trazemos também outros 

exemplos em que a medida de urgência impediu a efetiva aplicação da precaução.  

 

 

19. Aplicação prática do princípio da precaução por meio da tutela de 

urgência 

 

 

19.1 Suspensão de licenciamento ambiental 

 

 

O licenciamento ambiental é essencial para garantir que obra ou atividade 

potencialmente danosa ao meio ambiente seja controlada pelo Poder Público, pois impõe a 

observância de requisitos que resguardam a proteção ao meio ambiente. O órgão ambiental 

competente deve conceder as licenças ambientais mediante prévio estudo de impacto 

ambiental, que apura a extensão do potencial impacto ambiental e aponta as alternativas para 

mitigar ou afastar o risco de dano ao meio ambiente.  

Na prática, o estudo de impacto ambiental nem sempre garante a proteção ao meio 

ambiente quando deixa de apurar a real extensão do risco ambiental, ou não busca as 

alternativas adequadas para o empreendimento que mitigue o risco de dano ao meio ambiente. 

Ainda sim, algumas licenças são concedidas e podem provocar dano irreversível ao meio 

ambiente com o início das obras e atividades.  
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Por isso, é indispensável a atuação do Poder Judiciário em caráter imediato para 

obstar os processos de licenciamento diante de potencial risco negligenciado pelo órgão 

ambiental competente, aplicando o princípio da precaução. A tutela imediata do meio 

ambiente é viável por meio da concessão das tutelas de urgência para obstar os 

empreendimentos que causem risco de degradação ambiental.  

 

 

19.1.1 Ampliação de avenida na orla de São Luís (Maranhão)684 

 

 

O Ministério Público do Estado do Maranhão ajuizou medida cautelar em ação civil 

pública para requerer a suspensão do licenciamento do prolongamento de avenida na orla da 

cidade de São Luís, pois o estudo prévio de impacto ambiental apresentava graves 

inconsistências.  

O juízo de primeiro grau deferiu liminarmente a tutela antecipada para suspender a 

audiência pública designada pelo órgão ambiental e os atos posteriores do processo de 

licenciamento, pois a região em que seria feita a obra era área de preservação permanente e o 

EIA/RIMA tinha alguns vícios, quais sejam: (i) não demonstrava que a ampliação da avenida 

era a única alternativa viável para melhorar a mobilidade da região; (ii) não apresentou os 

critérios de delimitação das áreas de influência direta e indireta, que podem modificar a 

competência do licenciamento; (iii) desconsiderou a bacia hidrográfica em que está inserido o 

empreendimento; (iv) não incluiu a influência socioeconômica nos Municípios vizinhos que 

seriam afetados pelo empreendimento.  

O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve a decisão do juízo de primeiro grau, já 

que negou provimento ao agravo de instrumento diante das evidentes irregularidades no 

licenciamento e no estudo de impacto ambiental.  

Concomitantemente, o MPF ajuizou ação civil pública perante a Justiça federal para 

suspender a audiência pública e a concessão de licença ambiental pelo Município de São Luís, 

cuja antecipação de tutela foi deferida para suspender os efeitos da licença prévia e impedir a 

sua renovação, bem como a concessão de qualquer outra licença até que o estudo de impacto 

ambiental fosse complementado.  

                                                           
684 STJ, Corte Especial, AgRg na SLS n° 1524/MA, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, 
j. 02/05/2012, DJe 18/05/2012. 
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Porém, a acertada decisão não teve vigência por muito tempo, já que o Presidente do 

TRF 1ª Região deferiu a suspensão da liminar. No decisum se entendeu que foram 

apresentadas alternativas tecnológicas para a realização do empreendimento na audiência 

pública. Ademais, a intervenção na esfera administrativa se revelava inadequada, pois foi feita 

a devida avaliação da alternativa técnica e caberia ao Poder Público definir o local mais 

adequado. Também se entendeu que a licença ambiental não tinha o condão de causar dano 

ambiental, já que não autorizava a instalação do empreendimento. 

Com base na referida decisão, o Município de São Luís requereu a suspensão dos 

efeitos da decisão do agravo de instrumento proferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, 

acrescentando ainda que a área objeto do licenciamento já estava degradada e o 

empreendimento poderia melhorar a região. Alertou ainda que o processo de licenciamento 

estava em fase avançada, às vésperas do início das obras em razão da suspensão deferida pelo 

TRF 1ª Região.  

O pedido de suspensão foi indeferido pela presidência do STJ em cumprimento ao 

princípio da precaução, já que a ampliação da avenida litorânea poderia causar grave lesão ao 

meio ambiente, devendo ser suspenso o licenciamento até que fossem sanadas as dúvidas 

sobre o impacto da obra. A decisão foi mantida em julgamento colegiado do agravo 

regimental interposto pelo Município.  

Portanto, em última instância prevaleceu a efetividade do princípio da precaução ao 

se impedir a continuidade do licenciamento por meio de tutela de urgência, que foi deferida 

pelas instâncias ordinárias e ratificada pelo STJ.  

 

 

19.1.2 Ampliação de rodovia em área de preservação permanente 

 

 

Em outra situação de ampliação de rodovia em área de preservação permanente 

prevaleceu entendimento diferente. 

O Ministério Público ajuizou ação civil pública para impedir a ampliação de rodovia 

no Distrito Federal685 realizada sem o prévio EIA/RIMA em área de preservação ambiental 

permanente e sem a análise técnica do órgão de trânsito competente, com pedido de 

                                                           
685 “Obra de duplicação da L4 Norte e ligação da Estrada Parque Dom Bosco e Estrada Parque Contorno, com a 
complementação do sistema viária de acesso à Ponte JK no Lago Sul” (trecho do acórdão: STJ, Corte Especial, 
AgRg na STA n° 88/DF, rel. Min. Edson Vidigal, j. 01/09/2004, DJ 09/02/2005, p. 164).  
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antecipação de tutela para impedir a continuidade da obra. A antecipação de tutela foi 

inicialmente deferida em primeira instância e revogada depois da contestação.  

A decisão que revogou a antecipação de tutela foi impugnada por agravo de 

instrumento. O TJDF deu provimento ao recurso, pois não foram realizados os estudos para 

ampliação da rodovia, o que pode causar grave dano ao meio ambiente. Embora o acórdão 

não tenha aplicado expressamente o princípio da precaução, a sua efetividade foi garantida 

por meio da concessão da tutela de urgência para evitar a consumação do dano ambiental686.  

Todavia, não prevaleceu esse entendimento, pois o STJ cassou os efeitos do acórdão 

ao conceder a suspensão de tutela antecipada, pois entendeu que a obra estava praticamente 

concluída e a sua paralisação poderia causar prejuízo econômico ao Município e à empresa 

responsável pelo empreendimento. O decisum deixou de apreciar a falta de licenciamento, 

bem como a prova trazida pelo Ministério Público, que demonstraria que menos de 50% 

(cinquenta por cento) do empreendimento estava concluído687.  

Nesse caso, na tutela de urgência prevaleceu a proteção dos interesses econômicos 

em detrimento da efetiva proteção ao meio ambiente. Vemos também que o poluidor busca 

criar situação fática irreversível para inviabilizar a proteção do meio ambiente. 

 

 

19.1.3 Aterro sanitário em área de manancial688 

 

 

Um grupo de professores ajuizou ação popular em face do órgão ambiental 

competente e da empresa responsável pela construção de aterro sanitário. Os autores 

requereram a declaração da nulidade do licenciamento concedido para a instalação do 

empreendimento, bem como a recomposição dos danos decorrentes da instalação. 

Liminarmente, os autores ainda requereram antecipação de tutela para suspender as obras até 

o julgamento da demanda.  

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar para suspender as obras em cumprimento 

ao princípio da precaução, já que o possível dano ambiental é irreparável, ainda que não haja 

certeza quanto à sua extensão. Ademais, a precaução se sobrepõe aos possíveis problemas 

                                                           
686 TJDF, 4ª Turma Cível, AI n° 2004.00.2.002305/8, rel. Des. Vera Andrighi, j. 24/05/2004, DJU 08/06/2004, p. 
70. 
687 STJ, Corte Especial, AgRg na STA n° 88/DF, rel. Min. Edson Vidigal, j. 01/09/2004, DJ 09/02/2005, p. 164. 
688 STJ, Corte Especial, Ag na SLS n° 1279/PR, rel. Min. Ari Pargendler, j. 16/03/2011, DJe 06/05/2011. 
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econômicos, pois: (i) os graves erros do EIA apontam grande possibilidade de o chorume 

emitido pelo aterro atingir o manancial da região; (ii) se forem comprovados os vícios do 

EIA, a reparação não será efetiva para reparar o dano ambiental; (iii) as obras ficariam prontas 

em apenas quatro meses.  

Inconformados, os demandados interpuseram agravo de instrumento contra decisão 

liminar na qual se concedeu efeito ativo para permitir a continuidade da instalação do aterro 

sanitário. A decisão admitiu que o licenciamento ambiental tinha falhas apontadas pelo órgão 

ambiental federal, mas entendeu que não haveria risco de dano porque não havia sido 

concedida a licença de operação, mas apenas a de instalação. Embora os impactos decorrentes 

da instalação sejam relevantes, o acórdão entendeu que a maior parte dos danos apontados 

pelas falhas do EIA decorrem do efetivo funcionamento do aterro.  

A obra, então, foi retomada, mas pouco tempo depois o IBAMA a embargou em 

razão dos possíveis danos. Por isso, a empresa responsável ajuizou, perante a Justiça federal, 

ação de declaração da nulidade da decisão que embargou a obra e das sucessivas 

manifestações que mantiveram o embargo. A empresa requereu a antecipação de tutela, mas 

esta foi indeferida. A empresa interpôs agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi 

deferido com base em argumentos semelhantes ao recurso interposto na ação popular.  

O IBAMA requereu a suspensão de liminar perante o STJ porque a instalação do 

aterro causava grave dano ambiental. Assim, a suspensão era cabível em razão da violação da 

ordem social constitucional, especialmente o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e o dever do Poder Público de preservá-lo. O IBAMA ainda apontou que o 

empreendimento está localizado em área de recarga de importante manancial subterrâneo e o 

aterro poderia comprometer o abastecimento de água potável.  

O STJ deferiu a suspensão da decisão do último agravo de instrumento, nos exatos 

termos do pedido, pois entendeu que deveria prevalecer a proteção do meio ambiente devido 

ao potencial dano que o empreendimento poderia provocar. Inconformada, a empresa interpôs 

agravo de regimento contra a decisão monocrática, mas esta foi mantida.  

A decisão final do STJ garantiu a observância do princípio da precaução, pois 

impediu que a tutela de urgência deferida pelo Tribunal a quo permitisse potencial dano ao 

meio ambiente decorrente da construção de aterro sanitário em área de manancial.  
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19.1.4 Aterro industrial 

 

 

Em situação semelhante ao caso descrito no item anterior, a licença prévia concedida 

ao projeto de construção de aterro industrial no município de Ribeirão das Neves, Estado de 

Minas Gerais, foi questionada por medida cautelar antecedente da ação civil pública. A 

liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau para suspender os efeitos da licença, pois o 

projeto não observava as normas técnicas pertinentes à construção de aterro, violava a 

legislação municipal que proibia o recebimento de resíduos de outros municípios e causava 

risco à população local. Porém, a decisão foi impugnada por agravo de instrumento. 

O acórdão que apreciou o recurso manteve a decisão agravada, já que entendeu que 

deveria ser observado o princípio da precaução diante de potencial dano ao meio ambiente. 

Ademais, a empresa que seria responsável pela construção do aterro sanitário rescindiu o 

contrato de compra e venda do imóvel em que o empreendimento seria construído, gerando 

incerteza quanto à sua destinação689.  

O acórdão foi impugnado por recurso especial perante o STJ, que lhe negou 

provimento porque a reapreciação do risco de dano ambiental e da aplicação do princípio da 

precaução demandava o reexame de matéria fática690. Assim, foi mantida a tutela de urgência 

que deu efetividade ao princípio da precaução ao suspender a licença concedida sem 

observância da proteção do meio ambiente.  

 

 

19.2 Importação de pneus usados 

 

 

A importação de pneus usados, especialmente dos países da União Europeia, era 

prática frequente, cuja finalidade, em princípio, era reaproveitá-los para fazer novos pneus. 

No entanto, a importação aumentou ainda mais o passivo ambiental provocado pelo acúmulo 

de pneus sem reutilização adequada, que eram descartados em aterros sanitários ou 

abandonados em encostas de rios ou outros locais inapropriados. Além de agravar o acúmulo 

de lixo, os pneus descartados de forma inadequada também representam risco à saúde pública 
                                                           
689 TJMG, 7ª Câmara Cível, AI n° 1.0231.08.117459-2/001, rel. Des. Heloisa Combat, j. 09/09/2009, DJ 
03/07/2009. 
690 STJ, 2ª Turma, AgRg no AI n° 1320906/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/11/2010, DJe 04/02/2011. 



196 

 

porque permitem o depósito de água parada e a proliferação dos insetos transmissores de 

doenças tropicais, como a dengue.  

Diante dessa grave situação, diversos órgãos governamentais publicaram portarias e 

decretos para proibir a importação de pneus usados entre os anos 90 e 2000, salvo quanto aos 

pneus remoldados oriundos dos países do MERCOSUL em razão do acordo entre os países-

membros691. A restrição provocou amplo debate, pois os importadores de pneus e os países da 

União Europeia alegavam que havia uma barreira protecionista. 

A restrição à importação provocou quantidade considerável de ações judiciais com 

pedido de antecipação de tutela para permitir a importação e as decisões foram bastante 

variadas692. Também era frequente o pedido de suspensão de tutela antecipada formulado pelo 

Poder Público perante os Tribunais para impedir a importação, cuja apreciação também não 

era uniforme693.  

A insegurança jurídica provocada pelas decisões judiciais contraditórias levou até 

mesmo a União Europeia a questionar a restrição de importação de pneus perante a 

Organização Mundial do Comércio (OMC). O Brasil obteve êxito na OMC, pois a Corte 

entendeu que a importação visava proteger o meio ambiente ao evitar a importação de enorme 

quantidade de pneus oriundos da União Europeia, estimada entre 2 e 3 bilhões de unidades. 

Todavia, a decisão ressalvou a  necessidade de haver interpretação uniforme da legislação 

pátria quanto à proibição.  

O STF entendia que a vedação da importação deveria ser observada quando apreciou 

pedidos de suspensão de tutela antecipada que se insurgiu contra decisões que permitiram a 

                                                           
691 Artigo 27 da Portaria DECEX n° 8/91, Decreto n° 875/93 (ratificou a Convenção da Basiléia), do artigo 4º da 
Resolução n° 23/96, artigo 1º da Resolução CONAMA n° 235/98, artigo 1º da Portaria SECEX n° 8/2000, artigo 
1º da Portaria SECEX n° 2/2002, artigo 47-A do Decreto n° 3.179/1999, artigo 39 da Portaria SECEX n° 
17/2003, artigo 40 da Portaria SECEX n° 14/2004. 
692 Citamos alguns exemplos de decisões que permitiam a importação: TRF 2ª Região, 5ª Turma, AI n° 
2006.02.01.005414-3, rel. p/ acórdão Des. Fed. Mauro Luis Rocha Lopes, j. 24/10/2007, DJU 03/12/20078, p. 
287/288; TRF 2ª Região, 2ª Turma, Apelação em MS n° 2002.51.01.014526-1, rel. Des. Fed. Paulo Espírito 
Santo, j. 26/05/2004, DJU 29/10/2004, p. 88. 
Citamos alguns exemplos de decisão que vedavam a importação: TRF 1ª Região, 6ª Turma, Apelação em MS n° 
2002.38.00.022714-0, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 16/08/2004, DJU 20/09/2004, p. 39; TRF 2ª Região, 8ª 
Turma, AI n° 2007.02.01.00391-5, rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund, j. 16/10/2007, DJU 24/10/2007; TRF 2ª 
Região, 6ª Turma, AI n° 2004.02.01.007769-9, rel. Des. Fed. Rogério Carvalho, j. 23/05/2007, DJU 08/06/2007; 
TRF 5ª Região, 4ª Turma, Apelação em MS n° 2000.81.00.030174-3, rel. Des. Fed. Marcelo Navarro, j. 
14/08/2007, DJU 12/09/2007, p. 696. 
693 Citamos como exemplo a suspensão da tutela de urgência para proibir a importação: TRF 1ª Região, Corte 
Especial, AgRg na SS n° 2003.01.00.033445-5, rel. Des. Fed. Carlos Fernando Mathias, j. 04/12/2003, DJU 
14/01/2004, p. 2; TRF 3ª Região, 3ª Turma, Apelação em MS n° 0001801-72.1994.4.03.6100, rel. Des. Fed. 
Nery Junior, j. 26/07/2006, DJU 04/10/2006. 
Citamos como exemplo de negativa de suspensão da tutela de urgência para manter a permissão de importação: 
TRF 2ª Região, Órgão especial, SS n° 2004.02.01.009800-9, rel. Des. Fed. Valdir Peçanha, j. 07/10/2004, DJU 
22/10/2004. 
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importação. A Corte constitucional afirmava que a vedação estava de acordo com a ordem 

pública, especialmente com a proteção do meio ambiente e da saúde pública694.  

Por isso, a decisão em sede de tutela de urgência garantiu a observância do princípio 

da precaução ao evitar potencial dano ambiental com a importação de pneus, cuja destinação 

era incerta. Diante do risco ao meio ambiente, o STF garantiu a efetividade das normas que 

vedavam a importação de pneus.  

A questão foi posteriormente solucionada na ação constitucional ajuizada pelo 

Presidente da República para impedir a importação de pneus usados por decisões judiciais, em 

observância ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao direito à saúde. Na 

ação foi relatado que as decisões judiciais permitiram a importação de 12 milhões de pneus 

em contrariedade à legislação federal. Destacou-se ainda que não havia método de 

reutilização dos pneus que não causasse riscos ao meio ambiente, já que a incineração emite 

gases tóxicos, o aterramento pode causar dano ao solo com a liberação de resíduos danosos e 

também não pode ficar exposto ao ar livre sob pena de aumentar o risco de incêndio.  

A ação foi julgada parcialmente procedente, em acórdão relatado pela Ministra 

Carmen Lúcia, para declarar a inconstitucionalidade das interpretações contrárias às normas 

federais, pois violaram os preceitos fundamentais da saúde, do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e os princípios previstos no artigo 170, incisos I e VI, da Constituição Federal695.  

O acórdão analisou detalhadamente os tratados internacionais, a decisão da OMC, 

bem como a composição dos pneus, o problema do excesso desse material no Brasil696, o 

descarte indevido e os efeitos à saúde e ao meio ambiente provocados pelos processos de 

reutilização697.  

 

 

19.3 Amianto (asbesto)  

 

 

O amianto ou asbesto é uma denominação genérica para um grupo de minerais 

                                                           
694 STF, Pleno, AgRg na STA n° 118/RJ e n° 171/PR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 12/12/2007, DJe 29/02/2008.  
695 STF, Pleno, ADPF n° 101/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/06/2009, DJe 01/06/2012. 
696 Segundo o voto da Relatora, “100 milhões de pneus abandonados no território brasileiro como passivo a ser 
tratado, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, não é número para se desconsiderar ou menosprezar”. 
697 Após analisar detalhadamente os processos de reutilização dos pneus, a relatora concluiu que “se há mais 
benefícios financeiros no aproveitamento daqueles resíduos na produção do asfalto borracha ou na indústria 
cimenteira, há de se ter em conta que o preço industrial a menor não pode se converter em preço social a maior, a 
ser pago com a saúde das pessoas e com a contaminação do meio ambiente, tal como comprovadamente ocorre”.  
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silicáticos encontrados na natureza698, que é amplamente usado na indústria, com mais de três 

mil aplicações distintas, como telhas, caixas d’água e lonas para freio de automóveis. Em 

2006, o Brasil era responsável por 11% da produção mundial do amianto crisotila, que se 

concentrava em Goiás onde fica a terceira maior mina desse tipo de asbesto do mundo. 

Diversos estudos apontam o risco de câncer para a população exposta ao amianto. Embora a 

sua comprovação seja difícil, porque as doenças muitas vezes se manifestam depois de alguns 

anos da exposição e em locais diversos, um conjunto consistente de estudos indica que não há 

nível de exposição segura ao amianto, por isso, seu uso foi banido em diversos países699. 

O Apelo de Milão, formalizado no seminário internacional sobre asbestos na Europa, 

concluiu que o amianto é perigoso em todas as suas formas, quantidade e etapas de produção; 

assim, devia-se proibir o seu uso em toda a Comunidade Europeia. O Apelo ainda alerta que o 

uso de amianto não deve ser transferido aos países de terceiro mundo em que a legislação não 

protege a saúde da sua população700.  

Diante dos evidentes riscos provocados pelo amianto, foi aprovada a Lei n° 9.055/95, 

que proíbe a extração, produção, industrialização, utilização e comercialização de alguns tipos 

de amianto (actinolita, amosita, antofilita, crocidolita, tremotila) e de produtos que contenham 

essas substâncias minerais, bem como veda a pulverização e venda a granel de fibras em pó 

de todos os tipos de fibras de amianto crisolita (art. 1°). Todavia, a referida lei permite a 

extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto crisolita, desde que sejam 

observados os limites impostos legais, que são previstos apenas na legislação trabalhista (art. 

2° da Lei n° 9.055/95).  

A legislação federal foi inócua para a efetiva proteção da saúde e do meio ambiente, 

já que permite que o tipo de amianto mais produzido no país seja amplamente utilizado. Além 

disso, a lei transfere o ônus da redução do risco dos poluidores para a população, ao dispor 

que institutos, fundações e universidades públicas e privadas e o Sistema Único de Saúde 

pesquisem meios de utilização do amianto crisolita que não provoquem risco à saúde humana 

(art. 9° da Lei n° 9.055/95). Ou seja, a legislação inverte o princípio da precaução, que 

determina que o poluidor comprove a inexistência de risco de sua atividade ou empregue 

investimentos para minimizá-lo.  

Posteriormente, os Estados criaram leis mais restritivas do que a legislação federal 

                                                           
698 UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. Tabulation of Asbestos-Related Terminology, 2002, p. 18. 
Disponível em: <http://pubs.usgs.gov/of/2002/ofr-02-458/OFR-02-458-508.pdf>. Acesso em 11 jul. 2012. 
699 SEMINÁRIO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA E INSUMOS AMBIENTALMENTE 
SEGUROS NOS PRODUTOS DE FIBROCIMENTO. ABIFIbro, São Paulo, 10 abr. 2006. 
700 SEMINÁRIO INTERNACIONAL BASTAMIANTO. Federação Europeia Ban Asbestos. Milão. 17-18 abr. 
1993. 
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para proteger a população. A constitucionalidade das leis estaduais foi questionada em 

diversas ações diretas de inconstitucionalidade perante o STF, pois eram contrárias ao 

interesse daqueles que produziam, exploravam e comercializavam o amianto crisotila.  

Na ação direta de inconstitucionalidade n° 2396/MS, a lei estadual impugnada 

vedava a fabricação, ingresso, comercialização, estocagem e pulverização do amianto e 

produtos à base de amianto no Estado de Mato Grosso do Sul, bem como determinava que o 

Poder Executivo deveria regulamentar o transporte do amianto com destino a outros Estados 

ou para exportação. Sobre os evidentes riscos à saúde que a lei visava afastar, o Supremo 

afirmou que “não cabe a esta Corte dar a última palavra a respeito das propriedades técnico-

científicas do elemento em questão e dos riscos de sua utilização para a saúde da população”; 

em outras palavras, entendeu que não era competência do Tribunal apreciar o risco à saúde e 

ao meio ambiente. No mais, a ação foi julgada procedente com base em fundamentação 

formalista, pois sustentou que a matéria da lei estadual fora disciplinada pela Lei federal n° 

9.055/95, portanto, ficou caracterizada a violação aos incisos V, VI e VII do artigo 24 da 

Constituição Federal. A lei estadual não poderia disciplinar matéria de competência 

concorrente dos Estados e da União que já tivesse sido regulamentada por lei federal701. 

O mesmo entendimento foi mantido na ação direta de inconstitucionalidade n° 

2656/SP proposta contra a lei paulista que proibia a importação, extração, beneficiamento, 

comercialização, fabricação e comercialização de produtos e materiais contendo qualquer tipo 

de amianto em todas as formas, inclusive produtos e equipamentos de uso infantil. Embora o 

próprio autor da ação admitisse que o amianto crisotila oferecesse risco à saúde, ainda que 

fosse menor que os demais tipos, o Supremo julgou a lei inconstitucional porque violou a 

competência legislativa da União, que já disciplinou a matéria na Lei n° 9.055/95702. 

Porém, o Estado de São Paulo aprovou nova lei proibindo o uso de produtos, 

materiais e artefatos com todos os tipos de amianto, tais como brinquedos e materiais 

escolares, materiais em obras e edificações da administração pública direta e indireta do 

estado, bem como determinou que os materiais com amianto deveriam ser substituídos por 

outros menos agressivos à saúde e que fossem observadas as orientações sobre o manuseio e 

descarte dos resíduos da Resolução CONAMA n° 348/2004. Foi proposta a medida cautelar 

na ação direta de inconstitucionalidade n° 3937/SP703 para suspender a aplicação da lei, cuja 

liminar foi concedida pelo relator porque haveria violação da competência legislativa da 

                                                           
701 STF, Pleno, ADI n° 2396/MS, rel. Min. Ellen Gracie, j. 08/05/2003, DJ 01/08/2003, p. 100. 
702 STF, Pleno, ADI n° 2656/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 08/05/2003, DJ 01/08/2003, p. 117. 
703 STF, Pleno, MC na ADI n° 3937/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/06/2008, DJe 10/10/2008. 
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União. Mas a maioria dos Ministros divergiu do relator para negar a cautelar, conforme o voto 

do Ministro Joaquim Barbosa.  

O voto vencedor trouxe os principais estudos científicos sobre diversos tipos de 

doenças decorrentes da exposição ao amianto e concluiu que “não parecem existir níveis 

seguros para a utilização de amianto, inclusive o crisotila”. O próprio CONAMA reconheceu 

na Resolução n° 348/2004 – emitida com base nos critérios fixados pela Organização Mundial 

da Saúde704 – que “não há limites seguros para a exposição humana”. A lei estadual, portanto, 

observa o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição Federal) e está de acordo 

com a Convenção n° 162 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo 

Decreto n° 126/91, que determina a progressiva substituição do amianto crisotila por outros 

materiais seguros à saúde.  

Quanto à competência legislativa, o voto vencedor entendeu que prevalece a 

Convenção da OIT, pois é norma de caráter supralegal porque disciplina direitos humanos. A 

lei estadual, por sua vez, também é constitucional porque segue na esteira da Convenção para 

proibir o amianto. Além disso, a defesa da saúde também é matéria de competência estadual, 

que não pode ser cerceada pela União contra os interesses da comunidade. O Ministro Eros 

Grau ainda acrescentou que a lei federal era inconstitucional, pois violava o direito à saúde ao 

permitir o uso do amianto crisotila.  

Nesse caso, a tutela de urgência deu efetividade ao princípio da precaução, mesmo 

diante de precedentes contrários, já que o Supremo manteve a aplicação da lei estadual que 

proibia o amianto crisotila. Embora a precaução não tenha sido mencionada no acórdão, ela 

foi aplicada porque o acórdão confirmou a proibição de substância potencialmente danosa à 

saúde e ao meio ambiente até que seja apreciada a inconstitucionalidade da lei e examinados 

os riscos com mais profundidade.  

A reflexão mais aprofundada sobre o risco provocado pelo amianto levou o STF a 

conceder também liminar na ação direta de inconstitucionalidade n° 4066/DF705 para 

suspender a eficácia do artigo 2° da Lei n° 9.055/95, que permite a exploração, uso e 

comercialização do amianto crisotila. Mais uma vez a tutela de urgência foi usada para aplicar 

o princípio da precaução e afastar o risco de dano à saúde. Nesse caso, a medida tem 

particular relevância porque restringe o amianto em todo o território nacional e não apenas em 

um Estado.  

                                                           
704 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Elimination of asbestos-related diseases. Geneva, 2006. 
705 STF, Pleno, ADI n° 4066/DF, rel. Min. Ayres Britto, aguardando julgamento. 
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Para que haja efetiva proteção ao meio ambiente, é essencial que o Supremo 

confirme as medidas de urgência em respeito ao direito à saúde e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para restringir totalmente o amianto706. Cabe destacar que o 

Critério 203 (1998) da Organização Mundial da Saúde concluiu que a “exposição à crisotila 

implica aumento do risco de asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma de forma dose-

dependente. Não há limite de tolerância seguro para o risco de carcinogenicidade”707. Além 

disso, quase 50 países, tais como Alemanha, Japão e Reino Unido708, proíbem completamente 

o amianto.   

 

 

19.4 Distribuição de energia elétrica 

 

 

A energia produzida no país geralmente fica longe dos grandes centros urbanos, por 

isso, precisa ser transmitida e distribuída por Linhas de Transmissão e Distribuição (LTD) de 

energia elétrica. A transmissão de energia elétrica é considerada uma atividade de risco ao 

meio ambiente e à população709, já que pode causar, por exemplo, incêndios e choques, bem 

como emite poluição eletromagnética. Os primeiros riscos são bastante conhecidos, mas 

aquele decorrente da radiação não ionizante ainda é pouco divulgado e estudado no país, 

embora seja um problema relevante de saúde pública em razão da enorme quantidade de 

LTDs instaladas a céu aberto. 

Segundo ampla pesquisa realizada por Elza Boiteux e Fernando Boiteux, a exposição 

prolongada à radiação não ionizante emitida pelas LTDs que funcionam a céu aberto causa 

riscos à saúde humana, dentre eles, diversos tipos de câncer, principalmente a leucemia 

infantil710.  

                                                           
706 Outras ações em que é questionada a constitucionalidade de leis estaduais que proíbem o amianto: STF, 
Pleno, ADI n° 3355/RJ, rel. Min. Eros Grau, aguardando julgamento; STF, Pleno, ADI n° 3357/RS, rel. Min. 
Ayres Britto, aguardando julgamento; STF, Pleno, ADI n° 3406/RJ, rel. Min. Rosa Weber, aguardando 
julgamento. 
707 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Environmental Health Criteria 203. Geneva, 1998. 
708 Os outros países são Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Burkina Faso, Chile, Chipre, 
Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 
Finlândia, França, Gabão, Grécia, Honduras, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Jordânia, Kuwait, Letônia, 
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, 
Principado de Mônaco, República Tcheca, Seychelles, Suécia, Suíça e Uruguai (CARVALHO, Cláudio 
Viveiros. Amianto. Distrito Federal: Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, 2009, p. 82-83). 
709 É necessário licenciamento ambiental prévio para a instalação de LTDs (art. 2°, § 1°, da Resolução 
CONAMA n° 237/1997). 
710 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha; BOITEUX, Fernando Netto, op. cit., p. 57-58. 
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Pesquisas recentes demonstram que a exposição aos campos eletromagnéticos pode 

causar dano ao DNA, que é fator de risco de diversos tipos de câncer. Outras pesquisas 

científicas ainda apontam o aumento do risco de doenças degenerativas, como o mal de 

Alzheimer e o mal de Parkinson711.  

No entanto, há divergência científica quanto à extensão do risco e ao nível de 

radiação adequado para exposição prolongada712. Ainda que não haja consenso, as pesquisas 

não comprovam que a exposição aos campos eletromagnéticos seja inócua; pelo contrário, os 

estudos se aperfeiçoaram ao longo dos últimos anos para demonstrar o risco por meio de 

estudos laboratoriais. Por isso, a transmissão de energia elétrica deve ser tratada como 

potencialmente poluidora (art. 3°, III, “a”, da Lei n° 6.938/81). 

Diante do risco à saúde, duas associações de bairro da cidade de São Paulo ajuizaram 

ação civil pública em face da concessionária de energia elétrica para impedir a substituição 

das antigas LTDs por novas sem o prévio EIA e licenciamento ambiental, pois haveria 

substancial aumento da energia transmitida e, consequentemente, da exposição da população 

aos campos eletromagnéticos.  

As associações requereram tutela de urgência para impedir a construção das novas 

linhas até o julgamento da ação. A medida foi deferida pelo juízo de primeiro grau, mas foi 

cassada por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo713, que permitiu a instalação das 

novas linhas. Ou seja, a decisão não garantiu a efetiva aplicação do princípio da precaução, 

pois permitiu a prática de atividade potencialmente danosa à saúde pública e ao meio 

ambiente sem licenciamento ambiental. Assim, os moradores da associação continuaram 

expostos ao risco até o julgamento do processo. 

A sentença julgou a ação procedente devido aos riscos ao meio ambiente e à saúde 

dos moradores provocados pelas linhas construídas sem licenciamento ambiental, em 

cumprimento ao princípio da precaução. Como as linhas estavam prontas, a decisão 

determinou que a radiação eletromagnética não poderia exceder  1µT (um microtesla) – que é 

o padrão suíço, considerado o mais seguro do mundo segundo estudos apresentados no 

processo –, tendo em vista que a legislação brasileira não disciplinava essa matéria. O limite 

                                                           
711 DAVANIPOUR, Zoreh; SOBEL, Eugene. Magnetic Field Exposure: melatonina production; alzheimer’s 
disease; breast cancer. Bioinitiative: a rationale for a Biologically-based public exposure standard for 
electromagnetic fields (ELF and RF). Bioinitiative, jul. 2007. Disponível em: <www.bioinitiative.org>. Acesso 
em 10 jul. 2012.  
712 INTERNATIONAL COMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION. Review of the 
epidemiologic literature on EMF and Health. Environmental Health Perspectives, vol. 109, Suplement 6, 2006. 
Disponível em <www.icnirp.de/PubEMF.htm>. Acesso em 10 jul. 2012. 
713 TJSP, Câmara especial do meio ambiente, AI n° 9025975-32.2004.8.26.0000, rel. Des. Ricardo 
Lewandowski, j. 24/11/2004, registro 16/12/2004. 
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deveria ser cumprido no prazo de 6 (seis) meses contados da publicação da sentença. 

Portanto, a sentença não só aplicou o princípio da precaução ao estabelecer um padrão 

seguro, mas também lhe deu efetividade ao determinar seu cumprimento em prazo curto.  

A sentença foi mantida pelo TJSP no julgamento da apelação relatada pelo 

Desembargador Renato Nalini, em uma decisão paradigmática sobre o tema. O acórdão 

admitiu que os estudos científicos ainda não chegaram a um consenso, porém não se poderiam 

ignorar os riscos graves à saúde humana provocados pela radiação eletromagnética emitida 

pelas linhas de transmissão de energia elétrica. Segundo o decisum, o ônus do tempo 

necessário para o avanço das pesquisas científicas deve ser suportado pelo potencial poluidor, 

em observância ao princípio da precaução, já que “a humanidade não pode correr o risco de 

percorrer veredas ignoradas e depois constatar – quando já for muito tarde – que estava 

errada”714. 

A decisão é inovadora, pois o risco decorrente da exposição prolongada à radiação 

eletromagnética ainda é pouco estudado no Brasil. Os países desenvolvidos, como Itália, 

Suíça, Estudos Unidos e Alemanha, se empenham na pesquisa, embora a radiação emitida 

pelas suas estações e linhas de energia elétrica não seja elevado. Por outro lado, o nível de 

radiação eletromagnética emitida na distribuição de energia no Brasil é muito maior, mas o 

risco é praticamente desconhecido pela população em geral. Elza Boiteux e Fernando 

Boiteux715 compararam o campo eletromagnético emitido pelas estações de energia elétrica de 

São Paulo com o de países desenvolvidos; a diferença é alarmante, pois ele é 87 vezes maior 

que aquele dos Estados Unidos, 334 vezes maior que o da Alemanha, 83 vezes maior que o do 

Reino Unido e 119 vezes maior que o da Suíça.  

Apesar de o decisum ser paradigmático quanto à proteção do meio ambiente e da 

saúde humana contra o risco da exposição prolongada aos campos eletromagnéticos, a 

aplicação do princípio da precaução não produziu efeito prático, pois o acórdão deferiu o 

prazo de três anos para atender ao limite estabelecido inicialmente na sentença. O prazo não 

era efetivo para a proteção à saúde, já que desde 2004 (quando foi autorizada a conclusão da 

construção das novas LTDs) a população estava exposta à radiação eletromagnética; o 

acórdão foi proferido em 2009 e o prazo venceria em 2012, ou seja, a decisão permitia oito 

anos de exposição ao risco.   

                                                           
714 TJSP, Câmara especial do meio ambiente, Apelação com revisão nº 9170246-32.2007.8.26.0000, rel. Des. 
Renato Nalini, j. 31/07/2008, registro 18/09/2008. 
715 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha; BOITEUX, Fernando Netto, op. cit., p. 81. 
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Ao contrário da decisão relativamente tolerante, a jurisprudência de outros países é 

mais rigorosa na proteção da população exposta à radiação eletromagnética. Citamos como 

exemplo sentença espanhola de 2008 que determinou a demolição de uma subestação de 

energia elétrica construída em zona residencial sem observar o princípio da precaução716. 

Para agravar a situação, em 2011 o STF concedeu efeito suspensivo ao recurso 

extraordinário interposto pela concessionária de energia elétrica – que ainda não foi julgado – 

para que a decisão não fosse executada, pois demandaria investimento elevado717. Nesse caso, 

a tutela de urgência foi aplicada em prejuízo ao princípio da precaução, pois se preferiu 

suspender a decisão que tutela a saúde humana para que o poluidor não tivesse qualquer gasto 

com a redução do campo eletromagnético, ao contrário do ocorrido no caso do amianto.   

Cumpre ressaltar que após a decisão da apelação, a exposição aos campos 

eletromagnéticos passou a ser disciplinada pela Lei n° 11.934/2009, que adotou o limite 

estabelecido pela International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), 

ou Comissão Internacional para Proteção contra Radiação Não Ionizante (art. 4°).  

A ICNIRP não é uma organização internacional independente, pois seus 

pesquisadores são intimamente ligados à indústria elétrica e de telecomunicações718. Por isso, 

as suas recomendações são questionáveis quanto ao objetivo de garantir a efetiva proteção da 

saúde da população. Ainda que assim não fosse, o limite recomendado pela ICNIRP se limita 

à exposição por curto prazo (até 30 minutos)719 e não à exposição prolongada a que a 

população que reside ou trabalha perto de ETDs está exposta.  

Portanto, a legislação brasileira permanece com lacunas quanto ao nível de exposição 

aos campos eletromagnéticos por longo prazo. A Lei n° 11.934/2009 tem caráter meramente 

retórico, cuja finalidade é parecer proteger a população, como, por exemplo, no caso da 

definição de áreas sensíveis (art. 3°). De outro lado, não há qualquer tipo de punição pelo não 

cumprimento das poucas obrigações impostas pela lei720. 

                                                           
716 ESPANHA. Juizado de lo Contencioso dos de Valencia. In: Ana Raquel Roma Jiménez e outros 
(Requerentes), Ayuntamiento de Valencia (Requerido), Juíza Estrella Blanes Rodriguez. Valencia, 13 mar. 2009. 
717 STF, MC n° 2733/SP, rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 03/03/2011, DJe 21/03/2011. 
718 It’s Officioal: Micke Repacholi is an Industry Consultant: and he’s already in hot water. Microwave News, 
New York, vol. XXVI, n° 8, nov./2006. Disponível em: <http://www.microwavenews.com/CT.html>. Acesso 
em: 30 ago. 2009. 
719 INTERNATIONAL COMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION. Guidelines for 
Limiting exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health 

Physics, McLean (Virgínia, EUA), v. 97, n. 3, 2009, p. 257-258. Disponível em: 
<http://www.icnirp.de/documents/StatementEMF.pdf.>. Acesso em: 5 out. 2013. 
720 BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha. O caráter retórico da legislação brasileira sobre campos elétricos e 
magnéticos. In: IX Jornada Luso-Brasileira de Direito do Ambiente. Desafios contemporâneos para 

implementação da economia verde. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 30-31 out. 
2012. 
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19.5  Estação de rádio base 

 

 

A estação de rádio base (ERB) consiste em antena necessária para a comunicação por 

aparelho móvel e rádio, já que é responsável pela transmissão do sinal de envio e recepção de 

chamadas. A área de cobertura da ERB varia de acordo com a sua potência; quanto maior a 

sua potência maior é a qualidade de operação. As ERBs se proliferaram, especialmente nos 

grandes centros urbanos, para atender à crescente demanda por telefonia móvel721, mas sem 

preocupação com o meio ambiente e a saúde pública. 

Assim como as linhas de transmissão de energia elétrica, a ERB emite campo 

eletromagnético de baixa frequência que também provoca riscos à saúde e ao meio ambiente 

descritos no item anterior. Além disso, estudos apontam que a exposição aos campos gerados 

pelas torres de celular acarreta dificuldade de concentração e problemas comportamentais em 

crianças e adolescentes, bem como distúrbios de sono, dor de cabeça e problemas de 

concentração em adultos. Outras pesquisas ainda trazem prova dos efeitos genéticos e 

neurológicos decorrentes da radiação não ionizante emitida pela ERB722.  

Mesmo quem afirma que não há comprovação científica, também não comprova a 

inexistência de risco provocada por esses equipamentos723.  

A legislação federal que disciplina a instalação e fiscalização das ERBs é deficiente 

na proteção do meio ambiente e da saúde da população. A competência no âmbito federal 

para controlar a instalação das antenas é da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL) (art. 19, XI, Lei n° 9.472/97), que deve conceder licença prévia à instalação de 

ERBs e fiscalizá-las permanentemente (art. 162 da Lei n° 9.472/97). Todavia, o controle é 

deficiente no tocante à proteção da saúde e do meio ambiente, já que a agência não dispõe de 

infraestrutura suficiente para controlar as ERBs do país todo.  

                                                           
721 PADUELI, Margarete Ponce. As estações rádio base na cidade de São Paulo: uma abordagem sobre os riscos 
e uma contribuição para os sistemas de gerenciamento. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 2012, p. 18-20. 
722 Prova de efeitos genotóxicos: “Eighty six (86) new papers on genotoxic effects of RFR published between 
2007 and mid-2012 are profiled. Of these, 54 (63%) showed effects and 32 (37%) showed no effects.” 
Prova de efeitos neurológicos: “One hundred fifty five (155) new papers that report on neurological effects of 
RFR published between 2007 and mid-2012 are profiled. Of these, 98 (63%) showed effects and 57 (37%) 
showed no effects” (BIONITIATIVE. A Rationale for Biologically-based Exposure Standards for Low-Intensity 

Electromagnetic Radiation, 2012. Disponível em: <http://www.bioinitiative.org/conclusions/>. Acesso em: 19 
set. 2013). 
723 TAVARES, Walkyria Menezes Leitão. Radiação de antenas do serviço móvel celular e seu tratamento na 

legislação brasileira e de outros países. Brasília: Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, 2004, p. 7. 
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Diante da deficiente disciplina legal e da fiscalização no âmbito federal, enquanto as 

ERBs se proliferam em larga escala nos grandes centros urbanos, alguns estados e municípios 

criaram leis para disciplinar a instalação das torres, cuja finalidade é organizar a ocupação do 

solo e garantir a proteção da saúde da população724.  

As leis estaduais e municipais estão amparadas na Constituição Federal, que atribui 

competência aos municípios para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, 

da CF/88) e assuntos de interesse local, em caráter complementar à legislação estadual e 

federal (art. 30, da CF/88). Além disso, o estado e o município têm competência comum para 

dispor sobre a proteção do meio ambiente e o combate à poluição (art. 23, VI, da CF/88). 

Acrescenta-se que até mesmo a legislação federal reconhece a competência dos estados e 

municípios para regular a instalação de antenas (art. 74, da Lei n° 9.472/97). 

Como as leis estaduais e municipais criaram restrições à instalação das antenas, a sua 

constitucionalidade é frequentemente discutida em ações relativas à instalação de ERBs, 

como veremos abaixo.  

 

 

19.5.1 Lei municipal do Distrito Federal 

 

 

A Secretaria das Administrações Regionais do Distrito Federal determinou a 

remoção de estações de rádio base que não observavam os critérios de instalações 

                                                           
724 “São Paulo: comprovação de atendimento dos limites estabelecidos pela Resolução da ANATEL por meio de 
laudo técnico; proibição de instalação em: presídios, cadeias e FEBEM, hospitais e postos de saúde; escolas, 
asilos e casas de repouso; postos de combustíveis; distância mínima entre antenas de cem metros; 
estabelecimento de recuos; montagem de sistema de informação sobre localização e funcionamento de ERBs; 
fiscalização pelas Subprefeituras. 
• Porto Alegre: vedação de instalação em determinados locais; condições de instalação no que tange a limites de 
potência; apresentação de estudo de viabilidade urbanística; licenciamento junto à Secretaria Municipal de Obras 
e Viação; controle das radiações pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente; prazo para adequação das ERBs 
já instaladas; e penalidades. 
• Campinas: estabelecimento de limites de densidade de potência para instalação de antena transmissora; 
controle por parte da Secretaria Municipal da Saúde; distância mínima em relação à divisa de imóvel vizinho; 
exigência de laudo radiométrico; e exigência de alvará sanitário para entrada em operação das antenas 
transmissoras.  
• Chapecó: estabelecimento de limites de densidade de potência para instalação de antena transmissora; controle 
pelo Departamento de Vigilância Sanitária; distância mínima em relação a imóveis confinantes; prazo para 
adequação de antenas já instaladas; exigências para instalação e início de operação de antenas; exigência de 
alvará sanitário para entrada em operação de antenas; penalidades; e responsabilidade dos proprietários dos 
equipamentos por danos ambientais e sanitários. 
• Juiz de Fora: estabelecimento de limites de densidade de potência; vedação da instalação de antenas em 
determinados locais; distância mínima de instalação em relação a clínicas, centros de saúde e hospitais” (Idem, p. 
23-24). 
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determinados pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) e pela Lei n° 3.446/2004. 

As recomendações do MPDF visavam garantir a aplicação do princípio da precaução para 

evitar possíveis danos à saúde decorrentes da exposição aos campos eletromagnéticos, bem 

como determinar prévia autorização administrativa para a instalação que observasse a 

proteção da saúde da população e garantisse a sua participação em audiências públicas. A 

recomendação ainda alerta para a proibição de colocar os equipamentos da estação em 

escolas, hospitais, creches, asilos, unidades de conservação e qualquer espaço ambientalmente 

protegido.  

A lei, por sua vez, determinava que as antenas deveriam ter afastamento mínimo de 

50 (cinquenta) metros de unidades imobiliárias e proibia a sua instalação em áreas destinadas 

a atividades escolares. O Decreto 22.395/2001 regulamenta a implantação de infraestrutura de 

comunicação, estabelecendo critérios para a localização e métodos de instalação.  

Diante disso, a empresa proprietária de algumas estações de rádio base e a 

Associação Nacional das Operadoras Celulares (ACEL), impetraram mandado de segurança 

para impedir a remoção das estações, pois o Município não teria competência para legislar 

sobre telecomunicações.  

O TJDF concedeu liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, ao 

final, concedeu a segurança para impedir a remoção das estações “instaladas regularmente, 

mediante concessão onerosa de uso”725. O acórdão afirmou que o Distrito Federal não tinha 

competência para disciplinar a localização das estações de rádio base, já que a matéria era 

disciplinada pela Resolução da ANATEL n° 303/2002.  

Todavia, o voto vencido analisou a situação sob outra ótica, pois entendeu que o 

Distrito Federal poderia legislar sobre a localização e normas de instalação das torres, nos 

termos do artigo 74 da Lei federal n° 9.472/97. Ademais, a competência da União para 

disciplinar sobre telecomunicações não exonera as concessionárias da observância das normas 

estaduais e municipais (art. 83, da Lei n° 9.472/97). Por isso, o Decreto do Distrito Federal 

que dispõe sobre a localização e implantação das estações de rádio base é válido e eficaz. 

Ademais, a Resolução n° 303 da ANATEL é omissa quanto à proteção do meio ambiente e da 

saúde, já que não disciplina a distância mínima entre as estações e edificações ou áreas 

específicas.  

O voto vencido ainda destacou a aplicação do princípio da precaução, já que “a 

ciência não detém ainda provas da dimensão dos danos que possam advir das radiações 

                                                           
725 TJDF, Conselho Especial, MS n° 2004.00.20.07932-3, rel. Des. Haydevalda Sampaio, j. 17/05/2005, DJU 
08/11/2005, p. 84. 
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eletromagnéticas, mas não afasta absolutamente essa potencialidade”. A decisão também 

ponderou que as estações de rádio base foram instaladas indiscriminadamente e não existe 

fiscalização efetiva da ANATEL. Por isso, concedeu a ordem apenas para aumentar o prazo 

de dois dias para 90 dias a partir do julgamento, para observar os Termos de Recomendações 

do MP.  

O acórdão foi impugnado pela Associação de operadores de celular, por meio de 

recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ entendeu que o Distrito Federal tem 

competência para determinar a localização das torres, segundo entendimento firmado no voto 

vencido, assim como a Administração Pública pode observar as recomendações do Ministério 

Público que visam assegurar a proteção à saúde. Diante disso o acórdão negou provimento ao 

recurso para manter a decisão recorrida que concedeu a segurança para que as estações de 

rádio base licenciadas “tanto pela ANATEL quanto pelo governo do Distrito Federal, 

permaneçam intactas, enquanto as não autorizadas sejam retiradas”726. 

O voto vencido do TJDF e a decisão do STJ foram acertados por afirmarem que o 

Distrito Federal tem competência para disciplinar sobre as estações de rádio base para a 

proteção do meio ambiente e da saúde da população. No entanto, a concessão de liminar pelo 

TJDF não atende ao princípio da precaução porque impede o exercício do poder de polícia. 

Seria mais adequado que a liminar adotasse o entendimento do voto vencido para estender o 

prazo para regularizar as estações de rádio base de acordo com as recomendações do 

Ministério Público. 

 

 

19.5.2 Estações de rádio base em Guarulhos – SP  

 

 

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) ajuizou ação civil pública para requerer a 

paralisação da operação da antena de telefonia celular instalada irregularmente e impedir que 

sejam instaladas outras em condições análogas no Município de Guarulhos. A liminar foi 

inicialmente deferida, mas cassada depois da concessão de licença municipal com a anuência 

do Ministério da Aeronáutica e da ANATEL. O MPSP interpôs recurso contra a referida 

                                                           
726 STJ, 1ª Turma, RO em MS n° 22885/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 18/12/2007, Dje 17/04/2008. 
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decisão, já que a obra foi realizada em desacordo com a Lei estadual n° 10.995/2001727. 

O TJSP deu provimento ao recurso para conceder a tutela antecipada, pois entendeu 

que estavam presentes os requisitos da verossimilhança das alegações, prova inequívoca e 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Segundo o acórdão, estava 

configurada a potencialidade de dano ao meio ambiente decorrente da emissão de radiação 

eletromagnética. Por isso, deveria ser aplicado o princípio da precaução diante do risco de 

dano à saúde pública e ao meio ambiente728. 

A empresa interpôs recurso especial contra o acórdão, bem como medida cautelar 

para requerer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois o desligamento da ERB 

provocaria prejuízo aos consumidores. O STJ deferiu a cautelar porque a interrupção do 

funcionamento das antenas poderia provocar deficiência na prestação do serviço de telefonia 

móvel e estariam presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial729.  

A última decisão concedida também em sede de tutela de urgência pelo STJ se 

preocupou com a prestação do serviço de telefonia. Todavia, a decisão não se ateve à 

observância dos demais direitos do consumidor e da população em geral, quais sejam: o 

direito à saúde e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ameaçados pela 

instalação inadequada de antenas de telefonia celular.   

 

 

19.5.3 Lei Municipal de Porto Alegre - RS 

 

 

A Lei Municipal n° 8.896/2002 de Porto Alegre determinou a observância de nível 

de densidade de potência que deveria ser atendido no prazo máximo de 36 meses pelas 

estações de rádio base que estavam em funcionamento, cuja finalidade era garantir a proteção 

do meio ambiente e a saúde da população. A Associação Nacional das Operadoras Celulares 

(ACEL) ajuizou ação ordinária em face do Município com pedido de tutela antecipada, que 

foi negado pelo juízo de primeiro grau.  

                                                           
727 A inconstitucionalidade da lei estadual foi declarada pelo TJSP (Órgão Especial, ADIN n° 0199046-
53.2012.8.26.0000, rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 10/04/2013, registro 24/04/2013), e está pendente 
questionada perante o STF (ADIN n° 2902/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
728 TJSP, Câmara Especial do Meio Ambiente, AI n° 0093456-24.2011.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini, j. 
01/12/2011, registro 15/12/2011. 
729 STJ, MC n° 21251/SP, rel. Min. Eliana Calmon, decisão monocrática, j. 01/08/2013, DJ 07/08/2013. 
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Inconformada, a ACEL interpôs recurso contra o indeferimento da tutela antecipada. 

O TJRS indeferiu o recurso, pois entendeu que o Município tem competência para legislar 

sobre a localização das torres, que é tema pertinente à ocupação do solo urbano. Ademais, a 

antecipação implicaria no esgotamento do objeto da ação, já que pretende não se submeter ao 

cumprimento da legislação municipal730. 

A denegação da tutela de urgência está em consonância com a proteção do meio 

ambiente, pois garantiu a efetividade da legislação municipal, que tem por finalidade reduzir o 

risco oriundo da exposição da população aos campos eletromagnéticos emitidos pelas 

estações de rádio base. No entanto, o entendimento que garantiu a aplicação do princípio da 

precaução não prevaleceu.  

A empresa interpôs recurso especial e requereu medida cautelar para suspender os 

efeitos do acórdão recorrido ao STJ. Alegou a recorrente que o Município não teria 

competência para disciplinar sobre a localização das torres, bem como poderia haver dano à 

prestação do serviço de telefonia com o desligamento dos equipamentos e prejuízo econômico 

com o pagamento das multas. A empresa não cogitou observar as normas para prestar serviço 

seguro à saúde pública e ao meio ambiente.  

O STJ concedeu a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TJRS porque 

havia risco de prejuízo às concessionários e ao direito dos consumidores com o desligamento 

das estações de rádio base, embora a legislação determinasse a sua adaptação às novas regras 

e não o desligamento731. Também se entendeu que cabia às agências reguladoras estabelecer 

regras claras sobre a prestação do serviço de telefonia, quando a falta de eficiência das 

agências na fiscalização é amplamente conhecida. 

Em síntese, não prevaleceu a aplicação do princípio da precaução em prol do meio 

ambiente na decisão de tutela de urgência do STJ, que se preocupou em evitar prejuízo às 

empresas de telefonia celular.   

 

 

 

 

 

 
                                                           
730 TJRS, 1a Câmara Cível, AI n° 70011663564, rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, j. 24/08/2005, DJ 
19/09/2005. 
731 STJ, MC n° 13388/RS,  rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática, j. 15/10/2007, DJ 
22/10/2007. 



211 

 

19.6 Usinas hidrelétricas 

 

 

As usinas hidrelétricas são amplamente divulgadas pela publicidade governamental 

como fontes de “energia limpa” e eficiente em comparação com as usinas termoelétricas. 

Enquanto as termoelétricas emitem gases do efeito estufa devido à queima de combustíveis 

fósseis, a hidrelétrica usa a energia gerada pela queda d’água sem supostamente emitir 

poluentes.  

A expansão da implantação de usinas hidrelétricas ocorreu a partir da década de 70 

na crise mundial do petróleo, que tornou muito elevado o custo das usinas termoelétricas. Por 

isso, o governo brasileiro investiu na construção de usinas hidrelétricas em larga proporção, 

que triplicou a produção de energia elétrica entre 1969 e 1979 e em 1985 representava 40% 

(quarenta por cento) da geração nacional de energia732.   

Destaca-se o elevado investimento na construção de usinas hidrelétricas na região 

amazônica em que estavam localizadas indústrias de metais pesados, que consomem grande 

quantidade de energia elétrica733. No entanto, de forma geral, o projeto não foi bem sucedido, 

pois a construção das barragens implicou em grave impacto ambiental e as usinas produziam 

pouca energia pelo seu elevado custo de construção. O caso mais emblemático foi o da Usina 

Balbina no rio Uatumã, localizada no Município de Presidente Figueiredo, no Estado do 

Amazonas734. O projeto da usina sofreu críticas dos cientistas, ignoradas pelo governo, e 

resultou em tragédia ecológica e social com a destruição de enorme área florestal e a perda de 

                                                           
732 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; MELO, Jailson José de. Licenciamento ambiental e 
estudo prévio de impacto ambiental de grandes hidrelétricas e hidrovias: da preservação à precaução e as 
tendências da jurisprudência. In: CONGRESSO DE DIREITO AMBIENTAL: Direito, água e vida. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2003, p. 635. 
733 A primeira hidrelétrica na região amazônica foi a usina Coaracy Nunes no Amapá, com potencial de 40MW, 
que entrou em operação em 1975. Ela forneceu energia para a empresa de mineração de manganês ICOMI – 
Indústria e Comércio de Minérios S/A (BERMANN, Célio (coord.); WITTMANN, Douglas; HERNÁNDEZ, 
Francisco Del Moral; RODRIGUES, Larissa Araújo. Usinas hidrelétricas na Amazônia: o futuro sob as águas. 
Disponível em: <http://www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2010/Trabalhos/bermannusinas.pdf>. Acesso em: 4 
set. 2013, p. 4). 
734 Mencionamos ainda outros casos como a Usina Samuel no rio Jamari, no Município de Cachoeira de Samuel, 
Estado de Rondônia. Sua construção provocou o alagamento de 540 km2 de floresta tropical, redução das 
espécies de peixes e outros organismos e emissão de 1,13 milhão de toneladas de carbono decorrente da 
decomposição da água. Outro exemplo é a usina de Tucuruí, no Estado do Pará, com reservatório inicial de 
2.430 km2 em que apenas 10% (dez por cento) da mata foram retirados e o restante foi alagado, produzindo 
gases do efeito estufa e alteração da qualidade da água. Em todos os casos, os povos indígenas não foram 
previamente consultados sobre a construção das hidrelétricas, nem foi garantida sua participação nos processos 
decisórios, como determina o artigo 6° da Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da OIT (Idem, p. 8-
10). 
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terras que eram essenciais para a subsistência dos índios. Ademais, a usina tem elevado custo 

de funcionamento em comparação com a energia elétrica gerada735.  

Com o tempo se percebeu que as usinas hidrelétricas não são fontes de “energia 

limpa”, especialmente na região amazônica, pois demandam o alagamento de ampla área e 

emitem gás metano em razão da decomposição da vegetação herbácea no fundo do 

reservatório. A usina também implica em dano social com o deslocamento da população da 

área de alagamento736. Por isso, a partir da década de 80 passou-se a exigir licenciamento 

ambiental e estudo de impacto ambiental para a construção de usina hidrelétrica737.  

Embora exista atualmente controle formal do impacto ambiental na construção de 

usinas hidrelétricas, a atual política governamental repete os erros da política da década de 70 

ao planejar o aumento da produção de energia sem observar padrões mínimos de proteção ao 

meio ambiente.  

O Plano Nacional de Energia prevê a construção de 40 grandes hidrelétricas e 170 

menores apenas na região amazônica para atender à futura demanda de energia elétrica, que 

segundo a publicidade governamental seria devida ao aumento do consumo doméstico. 

Porém, a larga expansão de produção de energia sem precedente visa atender às “indústrias de 

barragens” ou dam industry, que consomem grande quantidade de energia738. Entre 2000 e 

2009, o aumento do consumo total de energia foi de 29,1%, enquanto o da indústria foi de 

52,9% entre 2000 e 2008. Quase 8% da energia produzida no país são utilizados na 

exploração industrial de minérios, que são destinados primordialmente à exportação739.  

A política pública energética é traçada por órgãos governamentais que sofrem forte 

influência do setor privado, que lucra com a construção de energias hidrelétricas. Por isso, há 

pouco investimento no aumento da eficiência da produção de energia elétrica pelas geradoras 

que já existem740 e não há incentivo para a indústria consumir menos energia no seu processo 

                                                           
735 CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Balbina, a 
hidrelétrica que não deu certo, 1999. Disponível em:  
<http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/balbina.htm>. Acesso em: 1° set. 2013. 
736 BERMANN, Célio (coord.); WITTMANN, Douglas; HERNÁNDEZ, Francisco Del Moral; RODRIGUES, 
Larissa Araújo, op. cit., p. 7. 
737 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; MELO, Jailson José de, op. cit., p. 636. 
738 Os setores industriais que consomem elevado nível de energia são os de cimento, siderúrgica (ferro-gusa e 
aço), ferro-ligas, não ferrosos (alumínio e silício), química, papel e celulose (BERMANN, Célio. O setor de 
eletro-intensivos. In: FRANCO, Paula Moreira (org.). O setor elétrico brasileiro e a sustentabilidade no século 

21: oportunidades e desafios, 2ª ed. Brasília: International Rivers Network, 2012, p. 29. 
739 Idem, p. 32. 
740 O setor de transmissão de energia elétrica é responsável por desperdício considerável de energia elétrica 
devido à falta de investimento na manutenção e renovação de equipamentos. O Brasil tem atualmente 20% de 
perda de energia segundo o Tribunal de Contas da União, enquanto nos demais países da América do Sul a perda 
é entre 4 e 8% e na União Europeia é, em média, 7%. O problema tende a se agravar com a construção de 
hidrelétricas na região amazônica, longe dos grandes centros urbanos (REY, Oriana. Um olhar para as grandes 
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produtivo741. Pelo contrário, a atual política reproduz modelo ultrapassado para aumentar 

progressivamente a produção de energia sem se preocupar com o uso racional e desconsidera 

as fontes alternativas de energia, como a energia eólica e solar742.  

O projeto de expansão de energia elétrica na região amazônica não observa as 

normas de proteção ao meio ambiente, pois os estudos de impacto ambiental são mal 

elaborados por não considerarem a área real do impacto ambiental. As audiências públicas 

têm pouca efetividade porque não permitem a participação adequada da população 

interessada. Também são desconsideradas pesquisas independentes e pareceres do IBAMA 

desfavoráveis ao empreendimento743.  

Os vícios do licenciamento e do estudo de impacto ambiental muitas vezes são 

levados para o Poder Judiciário, que tem papel decisivo para resguardar a efetiva proteção do 

meio ambiente e o processo decisório democrático sobre a implantação do empreendimento. 

Para que a atuação do Judiciário seja efetiva, é necessário que seja imediata, já que após o 

início da construção da usina hidrelétrica os danos ambientais são irreversíveis. Ademais, a 

atuação deve estar fundada no princípio da precaução.  

 

 

19.6.1 Usina de Belo Monte 

 

 

Citamos como exemplo emblemático o caso Belo Monte, cujo projeto consistia na 

expansão da geração de energia elétrica na região amazônica e previa a construção de 

hidrelétrica no rio Xingu, localizado no município de Altamira no Estado do Pará. O 

Ministério Público ajuizou ação civil pública com pedido de liminar para suspender o 

processo de licenciamento do empreendimento devido à nulidade do Decreto Legislativo n° 

788/2005, que autorizou a obra sem prévia consulta à população indígena.  

                                                                                                                                                                                     

perdas de energia no sistema de transmissão elétrico brasileiro. In: FRANCO, Paula Moreira (org.). O setor 

elétrico brasileiro e a sustentabilidade no século 21: oportunidades e desafios, 2ª ed. Brasília: International 
Rivers Network, 2012, p. 40-42).  
741 KISHINAMI, Roberto. A eficiência energética como componente da eficiência econômica. In: FRANCO, 
Paula Moreira (organ.). O setor elétrico brasileiro e a sustentabilidade no século 21: oportunidades e desafios, 
2ª ed. Brasília: International Rivers Network, 2012, p. 37-39. 
742 BAJAY, Sérgio. Uma avaliação crítica dos programas ambientais de eficiência energética. In: SEMINÁRIO 
DA FACULDADE DE DIREITO GETÚLIO VARGAS. Energia e a sustentabilidade no século 21: 
oportunidades e desafios. São Paulo, 12 nov. 2012. 
743 BERMANN, Célio (coord.); WITTMANN, Douglas; HERNÁNDEZ, Francisco Del Moral; RODRIGUES, 
Larissa Araújo, op. cit., p. 28. 
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O juiz de primeiro grau deferiu e depois revogou a liminar; por isso, o Ministério 

Público interpôs agravo de instrumento. O TRF da 1ª Região deu provimento ao recurso, pois 

entendeu que o decreto legislativo era inválido em razão da violação do artigo 231, § 3°, da 

Constituição Federal, que exige lei complementar para exploração de rio em terra indígena. 

Também se entendeu que o IBAMA não tinha competência para consultar a população 

indígena sobre o empreendimento, pois a consulta deveria ser feita exclusivamente pelo 

Congresso Nacional antes de autorizar a sua realização. Todavia, permitiu-se a realização de 

estudo de impacto ambiental e laudo antropológico a serem submetidos ao Congresso 

Nacional para apreciar o cabimento do empreendimento e a consulta à população indígena 

interessada744.  

Embora o acórdão não tenha examinado o princípio da precaução diretamente, ele 

garantiu a sua aplicabilidade ao não permitir a continuidade do licenciamento – e, 

consequentemente, o início do empreendimento – para evitar dano irreversível ao meio 

ambiente e à população, ainda que não houvesse certeza científica quanto à sua extensão. 

Todavia, a eficácia da decisão teve curta duração, pois foi suspensa por outra decisão 

proferida pelo STF. 

A União apresentou pedido de suspensão do acórdão por entender que haveria 

violação à ordem pública, especificamente à ordem administrativa em geral e à economia 

pública, pois comprometeria a política energética. A União alegou que a energia elétrica era 

indispensável para a região e se não construísse a usina de Belo Monte precisaria fazer 

diversas outras hidrelétricas menores. As alegações foram acolhidas pela Presidente do STF, 

Ministra Ellen Gracie, que entendeu que o decreto legislativo não era inválido, revendo a 

apreciação do TRF 1ª Região, embora a revisão do mérito não seja cabível em sede de 

suspensão de segurança745. Por isso, o STF deferiu o pedido de suspensão para permitir a 

consulta às comunidades indígenas e determinar a realização do EIA e do laudo 

antropológico. 

No mérito, a ação civil pública foi julgada improcedente, tendo sido  impugnada a 

sentença por recurso de apelação interposto pelo MPF. O TRF 1ª Região negou provimento à 

apelação, pois teria ocorrido consulta regular à população afetada depois da aprovação do 

decreto, que também seria válido, reproduzindo o entendimento do STF na decisão da 

suspensão de liminar. No entanto, o caso sofreu surpreendente reviravolta na apreciação dos 

embargos de declaração opostos pelo MPF.  

                                                           
744 TRF 1ª Região, 5ª Turma, AI n° 2006.01.00.017736-8, j. 13/12/2006, DJU 05/02/2007. 
745 STF, SL n° 125/PA, Pres. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, j. 16/03/2007, DJ 29/03/2007, p. 36. 
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O MPF defendeu que deveria haver consulta prévia à população pelo Congresso 

Nacional, com fundamento na Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). O recurso foi acolhido para reformar parcialmente o acórdão e impedir a prática de 

qualquer ato de licenciamento pelo IBAMA, devido à invalidade material do decreto 

legislativo por violação ao artigo 231, § 3°, da CF e dos dispositivos da Convenção 169 da 

OIT. Novamente o TRF priorizou a aplicação do princípio da precaução para impedir a 

continuação do processo para autorizar a obra, que teria significativo impacto ambiental de 

extensão ainda desconhecida.  

Todavia, a decisão em prol da proteção ao meio ambiente também teve curta 

duração, pois foi suspensa por outra decisão do STF. A União e o IBAMA apresentaram 

reclamação constitucional com pedido de antecipação de tutela ao STF para alegar violação 

da decisão na suspensão de liminar que permitiu a continuação do licenciamento e da consulta 

à população indígena. A liminar foi concedida porque estaria presente a plausibilidade do 

direito, qual seja, a violação da competência do STF pelo acórdão, porque contrariou a 

decisão em sede de suspensão de liminar746.  

Depois de longo trâmite para obter a licença prévia, o empreendedor não cumpriu as 

condicionantes nela impostas para que o empreendimento estivesse de acordo com a proteção 

do meio ambiente. O IBAMA, por sua vez, contrariou o parecer técnico dos seus especialistas 

para conceder a licença de instalação. 

Por isso, o MPF e o Ministério Público do Mato Grosso ajuizaram ação civil pública 

com pedido de antecipação de tutela para obter a suspensão dos efeitos da licença de 

instalação e da autorização de supressão de vegetação, bem como impor obrigação de não 

fazer ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para não 

repassar qualquer tipo de recurso até o julgamento da demanda ou até o cumprimento de todas 

as condicionantes da licença prévia. Ou seja, a decisão de antecipação de tutela teria maior 

eficácia porque poderia cortar a fonte de recursos do empreendedor que atuava ilicitamente. 

No mérito, os autores da ação civil pública requereram a declaração de nulidade da 

licença de instalação e da autorização da supressão de vegetação, a imposição de obrigação de 

fazer ao empreendedor para cumprir todas as condicionantes da licença prévia, a imposição de 

obrigação de não fazer ao IBAMA para não emitir licença de instalação sem o cumprimento 

de todas as condicionantes e a imposição de obrigação de não fazer ao BNDES para não 

repassar recursos enquanto não fossem cumpridas as condicionantes da licença prévia.  

                                                           
746 STF, MC na Rcl n° 14404/DF, rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, j. 27/08/2012, DJe 29/08/2012. 
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A antecipação de tutela foi concedida pelo juízo de primeiro grau, mas seus efeitos 

foram suspensos por decisão da Presidência do TRF da 1ª Região porque se entendeu que o 

IBAMA poderia dispensar o cumprimento das condicionantes impostas na licença prévia747. 

A decisão da Presidência não está de acordo com a disciplina do licenciamento ambiental, 

pois entende que as condições mínimas para que o empreendimento esteja de acordo com o 

direito ao meio ambiente podem ser afastadas arbitrariamente pelo órgão ambiental.  

A ação civil pública foi extinta sem julgamento do mérito, pois a sentença afirmou 

que ocorreu perda de objeto devido à emissão de outra licença de instalação pelo IBAMA. O 

IBAMA concedeu nova licença ao invés de exigir o cumprimento das obrigações mínimas ao 

empreendedor impostas na fase preliminar, permitindo a instalação do empreendimento com 

graves impactos ambientais e sociais para que as referidas obrigações fossem cumpridas 

posteriormente.  

Os autores interpuseram recurso de apelação ao TRF da 1ª Região, tendo em vista 

que não houve perda do objeto porque o fundamento da ação é o descumprimento das 

condicionantes da licença prévia. A nova licença expedida pelo IBAMA não sanou a referida 

ilegalidade, pois as condicionantes não foram cumpridas pelo empreendedor. Cumpre 

ressaltar que a licença de instalação foi concedida em contrariedade ao parecer técnico do 

próprio órgão ambiental. 

O relator do recurso de apelação, Desembargador Federal Souza Prudente, concedeu 

a antecipação de tutela para suspender o licenciamento ambiental e as obras de execução até o 

cumprimento das condicionantes da licença prévia e determinar que o BNDES não repasse 

recursos até que a referida obrigação fosse cumprida. O relator ainda impôs multa diária de 

R$ 500.000,00 por dia de atraso no cumprimento da decisão. A decisão de antecipação ainda 

criticou duramente o instituto da suspensão de segurança devido ao seu caráter autoritário748.  

A decisão foi posteriormente confirmada por acórdão proferido pela turma julgadora749. 

A tutela de urgência deferida em sede recursal garantiu a efetivação do princípio da 

precaução, já que afastou risco ao meio ambiente e garantiu o cumprimento da legislação 

ambiental que foi negligenciado pelo órgão ambiental por uma questão política, pois seus 

técnicos recomendaram a não concessão da licença de instalação para o empreendimento.  

                                                           
747 TRF 1a Região, STA n° 0012208-65.2011.4.01.0000/PA,  Pres. Des. Olindo Menezes, decisão monocrática, j. 
03/03/2011,  DJF1 14/03/2011. 
748 TRF 1ª Região, Apelação n° 0000968-19.2011.4.01.3900, rel. Des. Fed. Souza Prudente, decisão 
monocrática, j. 25/10/2013, DJF1 04/11/2013.  
749 TRF 1ª  Região, Apelação n° 0000968-19.2011.4.01.3900, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 16/12/2013, DJF1 
14/01/2014.  
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No entanto, mais uma vez o Poder Judiciário negligenciou o direito ao meio 

ambiente, pois a Corte Especial do TRF 1ª Região entendeu que deveria prevalecer o acórdão 

do incidente de suspensão de antecipação de tutela, suscitado contra a decisão do juízo de 

primeiro grau, que determinou o prosseguimento da obra750. 

 

 

19.6.2 Pequena Central Hidrelétrica Mucuri 

 

 

As usinas de menor potencial também podem causar dano ambiental relevante, como 

a Pequena Central Hidrelétrica Mucuri nos Municípios de Carlos Chagas e Pavão, ambos no 

Estado de Minas Gerais, em que o estudo de impacto ambiental não abrangeu a totalidade do 

potencial impacto ao meio ambiente. O MPF ajuizou ação civil pública para requerer a 

anulação da licença de instalação da usina, pois o estudo não abrangeu a totalidade do 

impacto ambiental, especialmente as consequências sobre a comunidade quilombola dos 

Marques.  

O autor requereu a antecipação de tutela para suspender as obras, que foi indeferida 

pelo juízo de primeiro grau. No entanto, a medida de urgência foi concedida em sede de 

liminar de agravo de instrumento pelo TRF da 1ª Região, por aplicação do princípio da 

precaução porque não havia estudos conclusivos quanto ao real impacto ambiental da obra; ou 

seja, na dúvida quanto à extensão dos possíveis danos, decidiu-se pelo não prosseguimento do 

empreendimento.  

A decisão foi mantida no recurso de agravo regimental interposto contra a decisão 

monocrática751 e no mandado de segurança752 ajuizado contra a decisão perante o mesmo 

Tribunal e perante o STJ753. Nesse caso, a tutela de urgência concedeu efetividade ao 

princípio da precaução nas instâncias recursais ao impedir o dano ambiental diante da dúvida 

quanto à extensão do potencial impacto ambiental.  

 

                                                           
750 TRF 1ª Região, Corte Especial, SLTA n° 0012208-65.2011.4.01.0000, rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro, j. 
19/12/2013, decisão disponível em: <http://arquivo.trf1.gov.br/default.php?p1=0012208-65.2011.4.01.0000>. 
Acesso em: 13 jan. 2014 (não publicada até a data da impressão deste trabalho). 
751 TRF 1ª Região, 6ª Turma, AgRg no AI n° 2008.01.00.045464-6/MG, rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 
20/10/2008, DJF1 17/11/2008. 
752 TRF 1ª Região, Corte Especial, AgRg no MS n° 2008.01.00.055003-8/MG, rel. Des. Fed. Maria do Carmo 
Cardoso, j. 18/12/2008, DJF1 20/02/2009. 
753 STJ, 2ª Turma, RO em MS n° 29853/MG,  rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2010, DJe 27/04/2011.  
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19.6.3 Usina hidrelétrica de Corumbá 

 

 

No caso da usina hidrelétrica de Corumbá – localizada no Município de Caldas 

Novas, Estado de Goiás – o STJ garantiu a proteção do meio ambiente.  

O Município da Caldas Novas ajuizou ação civil pública para desconstituir o acordo 

firmado quanto à indenização pelo dano ambiental decorrente da construção da usina 

hidrelétrica, bem como requereu a imposição da obrigação de fazer de realizar obras de 

canalização e tratamento do esgoto da cidade pela empresa ré, a Furnas Centrais Elétricas 

S/A.  

O juízo de primeiro grau concedeu liminar para suspender a renovação da licença de 

operação da usina diante do grave risco de dano ambiental às águas da cidade, que constituem 

importante patrimônio ambiental e turístico da cidade. No entanto, em segunda instância o 

Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da decisão em sede de agravo regimental na 

suspensão de liminar. Ainda assim prevaleceu a proteção do meio ambiente, pois o STJ 

deferiu a suspensão da decisão de segundo grau para restabelecer a eficácia da decisão de 

primeiro grau, já que estava configurado o potencial dano à saúde pública e à economia 

local754.  

Na segunda decisão a tutela de urgência garantiu também a efetividade do princípio 

da precaução, embora não tenha sido mencionado expressamente, já que afastou risco ao meio 

ambiente. Mas em outros casos, a tutela de urgência se opõe à efetiva aplicação do meio 

ambiente, como no caso de Belo Monte e das usinas hidrelétricas do rio Tibagi, que integram 

o Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC).  

 

 

19.6.4 Usinas hidrelétricas do rio Tibagi 

 

 

A Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (ANAB) ajuizou ação civil 

pública para requerer que não fosse concedida licença de instalação para a usina hidrelétrica 

de Mauá antes da realização da Avaliação Ambiental Integrada (AAI), que analisaria o 

impacto ambiental da obra sobre toda a bacia hidrográfica do rio Tibagi. A sentença julgou a 

                                                           
754 STJ, Corte Especial, AgRg na Pet n° 924/GO, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 20/03/2000, DJ 
29/05/2000, p. 106. 
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demanda procedente e ainda concedeu liminar para impedir a concessão da licença de 

instalação até a conclusão da AAI. Ou seja, a tutela de urgência garantiu a efetividade do 

princípio da precaução ao evitar o potencial dano ambiental, ainda desconhecido, até o 

julgamento definitivo do processo.  

No agravo de instrumento interposto pela União, o Tribunal concedeu liminar para 

suspender os efeitos da antecipação de tutela na sentença. O MPF impetrou mandado de 

segurança contra a referida decisão liminar perante o Tribunal, que concedeu a suspensão para 

que prevalecesse a antecipação da sentença porque o projeto de construção das hidrelétricas 

afetaria toda a bacia hidrográfica, inclusive as comunidades indígenas; assim, era essencial a 

realização de estudo ambiental abrangente antes da concessão da licença de instalação.  

A decisão do Tribunal aplicou expressamente o princípio da precaução, pois 

entendeu que era melhor evitar o dano ambiental de difícil reparação, ainda que o 

fornecimento de energia seja necessário. Mais uma vez a tutela de urgência resguardou a 

proteção do meio ambiente e a efetividade da precaução, porém não foi esse o entendimento 

que prevaleceu. 

A União apresentou pedido de suspensão perante o STJ para requerer a suspensão da 

decisão e o prosseguimento do licenciamento, pois entendeu que a AAI poderia ser realizada 

depois da concessão da licença de instalação. Argumentou-se basicamente que a energia 

elétrica era essencial para atender à população local e seria solução melhor que usar as usinas 

termoelétricas, já que a usina hidrelétrica é “energia limpa, isto é, não poluente”. Ou seja, o 

pedido fundamentou-se em duas falácias, pois a energia não era indispensável no curto prazo 

e as usinas não são fontes de “energia limpa”. 

De outro lado, o autor ponderou que a falta da usina hidrelétrica da bacia do Tibagi 

poderia ser compensada com outras usinas, bem como não era fonte de energia limpa porque 

emite mais carbono que uma usina equivalente de gás natural. O autor demonstrou que a usina 

representava 0,36% da energia produzida no país, portanto, não tinha potencial para ocorrer 

desabastecimento. O MPF apontou que o aumento da capacidade de geração de energia 

elétrica deve observar a proteção ambiental.  

O STJ concedeu a suspensão de liminar para permitir a concessão da licença de 

instalação antes da AAI, pois a construção da usina seria indispensável para a “população 

brasileira”. A decisão aplicou o princípio da precaução para os interesses governamentais, 

pois entendeu que não se poderia esperar colapso energético para aumentar o potencial 
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energético, devendo ser dado prosseguimento ao PAC para garantir a economia pública755.  

Neste último caso, a tutela de urgência foi concedida para atender aos interesses na 

construção da usina hidrelétrica, e o potencial dano ambiental e à população ribeirinha foi 

negligenciado. O entendimento, ainda que preliminar, revela visão equivocada sobre a 

proteção do meio ambiente prevista na Constituição Federal, pois se mostra mais preocupado 

com o desenvolvimento econômico ambientalmente irresponsável.   

 

 

19.6.5 Usina hidrelétrica Teles Pires 

 

 

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Mato Grosso ajuizaram ação 

civil pública com a finalidade de determinar a renovação do EIA com a realização do Estudo 

do Componente Indígena (ECI) para a construção da usina hidrelétrica Teles Pires, com 

pedido de tutela antecipada para suspender o licenciamento ambiental e as obras de 

implementação do empreendimento hidrelétrico. 

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem julgamento do mérito, pois 

entendeu que haveria litispendência com outra ação civil pública ajuizada também para 

suspender o licenciamento. A decisão foi impugnada por recurso de apelação em que se 

reiterou o pedido de antecipação de tutela.  

O TRF da 1ª Região reformou a sentença para afastar a alegada litispendência, já que 

não havia coincidência da causa de pedir das duas ações. O pedido da primeira ação civil 

pública também foi a suspensão do licenciamento ambiental, mas com fundamento na 

ausência da consulta prévia da população indígena, como determinam o artigo 131, § 3°, 

CF/88, e o artigo 6° da Convenção 169  da Organização Internacional do Trabalho.  

O acórdão do TRF 1ª Região também deferiu a antecipação de tutela, tendo em vista 

que o CEI era indispensável para a avaliação do impacto da obra em relação ao meio 

ambiente e à população indígena. A construção da usina implicaria na inundação das 

corredeiras de Sete Quedas, que é área de reprodução de diversas espécies de peixes, bem 

como tem importância cultural e religiosa porque é considerado local sagrado para a 

população indígena. A decisão apontou que o IBAMA autorizou  equivocadamente o uso de 

                                                           
755 STJ, Corte Especial, AgRg na SS n° 1863/PR, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 18/02/2009, DJe 12/03/2009. 
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ECI realizado em outras hidrelétricas, que não abrange os problemas acima referidos 

decorrentes da construção da usina Teles Pires.  

O acórdão se baseou no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 

bem de uso comum do povo, e no dever de preservá-lo à luz dos princípios da precaução e da 

prevenção. Assim, diante de potencial grave dano ao meio ambiente, impôs-se a suspensão do 

licenciamento e das obras da usina até a realização do CEI, com a renovação das fases do 

licenciamento a partir do novo EIA. A decisão ainda aplicou multa diária de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) em caso de descumprimento756.  

A tutela de urgência garantiu nesse caso a efetiva aplicação do princípio da 

precaução ao suspender a atividade potencialmente danosa ao meio ambiente até que seja 

devidamente apurado seu real impacto. No entanto, a acertada decisão teve seus efeitos 

cassados pelo STF. 

A União requereu a suspensão dos efeitos da tutela de urgência porque haveria lesão 

grave à ordem econômica e administrativa. A interrupção da obra poderia provocar 

desequilíbrio no mercado de distribuição de energia elétrica, violação do Plano Decenal de 

Expansão de energia e afetaria a credibilidade do país para atrair investimento em 

infraestrutura.  

A suspensão foi concedida com base em argumento utilitarista, qual seja: a 

necessidade de energia elétrica, sem examinar os danos ambientais e à população indígena 

que a construção da usina implicaria. A decisão ainda mencionou que a paralisação abrupta da 

obra poderia causar dano ambiental maior, mas não apontou qual seria. Assim, a tutela de 

urgência deferida pelo STF não se coaduna com o dever de proteção ao meio ambiente no 

exercício de atividades econômicas e com o princípio da precaução.  

 

 

20. Síntese conclusiva 

 

 

O princípio da precaução exige que o risco de dano ambiental apontado por 

pesquisas científicas, do qual ainda não há consenso quanto à existência e extensão, seja 

prevenido ou mitigado. Não se deve assumir o risco de grave dano ao meio ambiente 

                                                           
756 TRF 1ª Região, 5ª Turma, Apelação n° 0005891-81.2012.4.01.3600/MT, rel. Des. Fed. Souza Prudente, 
decisão monocrática, j. 13/09/2013, DJF1 17/09/2013.  
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enquanto se busca consenso científico. Por isso, não é necessário que haja certeza quanto ao 

possível dano ao meio ambiente para se adotarem medidas de precaução.  

Umas das formas de garantir a efetiva aplicação do princípio da precaução é a tutela 

de urgência, já que pode impedir o dano ambiental ou afastar o risco de dano até que a decisão 

de mérito no processo sobre matéria ambiental seja proferida, após longo trâmite processual. 

De nada adianta reconhecer que determinada atividade ou obra causa risco ao meio ambiente, 

proibindo-a ou restringindo-a na decisão de mérito com fundamento no princípio da 

precaução se a exposição ao risco, ou mesmo o dano, ocorreram no curso do processo.  

Os casos práticos descritos neste capítulo mostram três posições jurisprudenciais 

diferentes diante do risco ao meio ambiente: (i) denegação da tutela de urgência para a 

proteção do direito ao meio ambiente, com finalidade de garantir desenvolvimento econômico 

em que pese seu considerável impacto ambiental; (ii) reconhecimento do direito ao meio 

ambiente e do princípio da precaução, mas denegação da tutela de urgência para garantir a sua 

efetividade prática; (iii) concessão da tutela de urgência para garantir a aplicação do direito ao 

meio ambiente e do princípio da precaução mesmo em fase preliminar do processo.  

O primeiro posicionamento está claro na apreciação das tutelas de urgência pelo STJ 

e pelo STF nas demandas sobre construção de usina hidrelétrica. A maior parte dos casos 

mostra preocupação com o desenvolvimento econômico não obstante os inúmeros potenciais 

danos ao meio ambiente e até mesmo sociais demonstrados no processo, bem como a 

deficiência do EIA-RIMA para apurá-los e mitigá-los. Para o entendimento majoritário, basta 

que haja necessidade de energia elétrica para que a construção da usina hidrelétrica seja 

admitida, sem questionar a política energética governamental. A recusa do Poder Judiciário 

em rever a política pública reflete pensamento típico de Estado autoritário em que as decisões 

judiciais não poderiam intervir no poder discricionário da Administração Pública757. 

Nesse caso, a jurisprudência se mostra arraigada a pensamento ultrapassado no país  

que admitia o crescimento econômico a qualquer custo, ainda que implicasse destruição dos 

recursos ambientais de forma não sustentável e em danos à saúde da população. Embora a 

Constituição Federal de 1988 tenha formalizado novas diretrizes para o desenvolvimento, 

parte da jurisprudência ainda está parcialmente presa ao crescimento econômico ambiental e 

socialmente irresponsável.  

                                                           
757 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Discricionariedade administrativa e controle da administração. In: 
SALLES, Carlos Alberto de (coord.). Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa 
social. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 183. 
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Já a segunda corrente jurisprudencial está em fase de transição, pois reconhece o 

direito ao meio ambiente e o princípio da precaução como diretrizes que devem ser 

observadas pelo desenvolvimento de atividades econômicas, mas ainda tem dificuldade de 

garantir sua efetividade prática. Ou seja, as decisões aplicam o princípio da precaução para a 

proteção do meio ambiente, mas não concedem tutela de urgência para garantir sua aplicação 

no caso concreto. 

Mencionamos como exemplo o caso da distribuição da energia elétrica em que 

decisão paradigmática do TJSP aplicou o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e o princípio da precaução para risco pouco conhecido no país – decorrente da 

exposição aos campos eletromagnéticos emitidos pelas linhas de transmissão de energia 

elétrica –, determinando a observância de padrão seguro à saúde. No entanto, concedeu-se 

mais de uma tutela de urgência no caso concreto para prorrogar o cumprimento do referido 

padrão, permitindo que a população ficasse exposta ao risco durante o longo trâmite 

processual. 

Podemos dizer que a segunda corrente jurisprudencial produz apenas efeito retórico 

ao aplicar os direitos fundamentais e os princípios constitucionais nas decisões judiciais, 

porém não garante a sua efetividade prática. Ainda que não garanta a efetividade do princípio 

da precaução, esse conjunto de decisões representa um avanço por não fazer prevalecer os 

interesses econômicos irresponsáveis em relação ao meio ambiente.  

A terceira posição jurisprudencial, por sua vez, está em perfeita consonância com a 

Constituição Federal de 1988 ao garantir que seus dispositivos produzam efeitos no caso 

concreto. Nesses casos, a tutela de urgência foi concedida para evitar a exposição ao risco e o 

dano ambiental em que pesem os interesses econômicos envolvidos.  

O caso do amianto ilustra bem a evolução jurisprudencial sobre a proteção do meio 

ambiente. O STF declarou a inconstitucionalidade de duas leis estaduais que proibiam o 

amianto em todas as suas formas, pois contrariavam lei federal que permitia a exploração, uso 

e comercialização do amianto crisotila. No entanto, em decisão paradigmática o STF mudou 

de entendimento em outra ação ajuizada para declarar a constitucionalidade da lei paulista que 

proibia o amianto. A Corte negou a tutela de urgência para suspender a vigência da lei 

estadual, pois havia probabilidade de risco à saúde decorrente da exposição ao amianto 

segundo estudos apresentados no processo.  

Assim, além de superar os precedentes com interpretação formalista, o STF ainda 

garantiu a efetividade do princípio da precaução ao afastar risco ao meio ambiente e à saúde 

humana. Cumpre ressaltar que a decisão também superou a concepção do desenvolvimento 
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econômico ambientalmente irresponsável, já que corroborou a proibição do amianto crisotila, 

embora a sua reserva fosse intensamente explorada.  

A última corrente jurisprudencial deve ser usada como modelo para a concessão da 

tutela de urgência em matéria ambiental, já que evita o dano ambiental ou o risco de dano até 

que haja decisão de mérito. Mesmo diante de possível prejuízo econômico, privilegia-se a 

proteção ao meio ambiente por meio da aplicação do princípio da precaução, pois os danos 

ambientais geralmente são de difícil ou impossível reparação. Por isso, esse último 

posicionamento está de acordo com os direitos e princípios constitucionais.  
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21. CONCLUSÃO 

 

 

1. A medida cautelar e a antecipação de tutela são espécies do gênero tutela de 

urgência, que visa resguardar a efetividade da tutela jurisdicional no processo civil brasileiro 

por meio da conservação de bens e pessoas ou da satisfação imediata do direito pleiteado. 

Embora a doutrina aponte diferenças entre os dois tipos de tutelas de urgência, elas são 

irrelevantes em razão da fungibilidade entre medida cautelar e tutela antecipada. O Projeto do 

novo Código de Processo Civil visa sanar a celeuma ao discipliná-las conjuntamente.  

As tutelas de urgência são indispensáveis em razão da demora do processo de 

conhecimento decorrente da observância dos princípios constitucionais, bem como da 

deficiência do Poder Judiciário para prestar a tutela jurisdicional diante do crescente número 

de demandas. Elas têm especial relevância para direito que não comporta reparação pecuniária 

ou em que a reparação in natura seja muito difícil, como o direito ao meio ambiente.  

 

2. O direito ao meio ambiente nasceu no âmbito do direito internacional quando 

grandes desastres naturais alertaram a sociedade e os países para a necessidade de sua 

proteção. Os Estados perceberam que era necessário não apenas a proteção do meio ambiente 

pelo direito pátrio, mas a proteção global integrada porque os danos ambientais não observam 

fronteiras.  

Inspirado nos tratados internacionais, o direito brasileiro criou a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente com diversos instrumentos para proteger o meio ambiente 

natural. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, tratou o meio ambiente como direito 

fundamental e ampliou a sua concepção restrita ao meio ambiente natural para cultural, 

histórico, artístico, turístico, paisagístico, urbano e do trabalho. Ademais, a nova ordem 

constitucional consolidou o direito ambiental como ramo autônomo do direito, que tem 

princípios e regras próprias.  

 

3. A precaução é um dos princípios do direito ambiental, que surgiu do 

aprimoramento do princípio da prevenção. O princípio da prevenção demanda a adoção de 

medidas para afastar o perigo ao meio ambiente, enquanto a precaução determina que as 

referidas medidas sejam aplicadas ainda que não haja certeza científica sobre o risco ao meio 

ambiente.  
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O Poder Público dispõe de diversos instrumentos para aplicar o princípio da 

precaução, que tanto podem ser a proteção especial de determinados bens ambientais por lei 

específica, ou o exercício do poder de polícia para autorizar e fiscalizar atividades 

potencialmente danosas ao meio ambiente. Todavia, o Poder Público pode ser omisso ou não 

aplicar adequadamente os instrumentos para evitar ou mitigar o risco ao meio ambiente. 

Nesse caso, a sociedade, o Ministério Público e os próprios órgãos da Administração Pública 

podem ajuizar ação judicial para garantir a proteção do meio ambiente.  

 

4. O direito ao meio ambiente pode ser tutelado por meio de ações coletivas – ação 

popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo – que dispõem das seguintes 

técnicas processuais: tutela inibitória para evitar a prática de ato ilícito, ainda que este não 

provoque dano ao meio ambiente; tutela específica para garantir a reparação específica do 

dano ambiental ou o resultado prático equivalente; meios coercitivos para que o demandado 

cumpra a tutela inibitória ou específica; tutela de urgência, da qual algumas leis especiais 

tentaram restringir a eficácia nas demandas movidas em face do Poder Público − mas vimos 

que elas não devem ser aplicadas se impedirem a efetividade da tutela jurisdicional; suspensão 

de segurança e de liminar para sustar os efeitos de decisão que violem o direito ao meio 

ambiente.  

As ações de controle concentrado de constitucionalidade – ação direta de 

inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e arguição de descumprimento de preceito fundamental – 

podem afastar norma jurídica, omissão do Poder Público ou interpretação judicial contrárias 

ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

As ações coletivas e as ações constitucionais podem não ser suficientes para garantir 

a proteção ao meio ambiente, mais especificamente o princípio da precaução, já que o meio 

ambiente pode ser exposto ao risco até que seja proferida a decisão de mérito.  

 

5. Uma das formas de o Poder Judiciário garantir a efetividade do princípio da 

precaução dá-se pela concessão da tutela de urgência  para afastar ou mitigar o risco ao meio 

ambiente até que seja proferida a decisão de mérito no processo. Os dois institutos, tutela de 

urgência e princípio da precaução, têm características similares, quais sejam: (i) ambos têm a 

finalidade de garantir a efetividade da proteção ao meio ambiente ; (ii) ambos são cabíveis 

com base no juízo de probabilidade; (iii) eles visam evitar dano irreparável ou de difícil 
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reparação, já que o princípio da precaução é aplicável quando o risco ao meio ambiente for 

significativo.  

 

6. Os precedentes jurisprudenciais estudados demonstram que a tutela de urgência 

exerce relevante papel na efetivação do princípio da precaução, já que podem evitar 

significativo risco ao meio ambiente durante o trâmite processual. No entanto, vimos que a 

sua aplicação não é feita de maneira uniforme, variando de acordo com as diferentes 

concepções quanto à proteção ao meio ambiente. 

Assim, nos precedentes em que o tribunal priorizou o desenvolvimento econômico 

ambientalmente irresponsável, como nos casos das usinas hidrelétricas, a tutela de urgência 

não foi aplicada para afastar o risco de dano ambiental. Esse entendimento contraria a vigente 

ordem constitucional porque desconsidera que a proteção do meio ambiente é um dos 

princípios da ordem econômica para que seja garantida a sobrevivência da presente e futura 

gerações com sadia qualidade de vida.  

De outro lado, a segunda corrente jurisprudencial reconhece o princípio da precaução 

e o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como diretrizes que devem orientar a 

atividade econômica, mas não concede a tutela de urgência para garantir sua efetividade. 

Embora o discurso da tutela do meio ambiente tenha caráter retórico nesse caso, esse 

posicionamento já representa evolução jurisprudencial por não sobrepor o crescimento 

econômico em relação aos demais direitos e interesses da sociedade brasileira.  

Por fim, a posição jurisprudencial que deve servir como modelo para as futuras 

decisões judiciais é aquela que concede tutela de urgência para afastar ou mitigar o risco ao 

meio ambiente, mesmo que implique em prejuízo econômico para as atividades 

ambientalmente irresponsáveis.  
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