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RESUMO 

 

O Estado de Direito no Brasil pós 1988 revela-se numa democracia que tem a missão de 

concretizar o direito fundamental ao meio ambiente. Questiona-se nessa pesquisa efetividade 

de tal concretude haja vista tradicionalmente implementar-se a governança do Estado de 

Direito por meio de leis. Concretizar direito fundamental por ato de lei é fazer dele algo 

meramente formal. Qual seria então, o modelo de governança do Estado Brasileiro? Pra 

enfrentar essa problemática foi utilizado o método hipotético-dedutivo europeu continental 

(difere-se do pepperiano), cuja hipótese que restou corroborada nessa pesquisa e é o resultado 

obtido nesse artigo, é a de que o modelo de governança adotado pelo Brasil para concretizar o 

direito fundamental ao meio ambiente por meio de políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Políticas Públicas. Proteção Ambiental.  

 

 

DEMOCRATIC STATE OF ENVIRONMENTAL LAW: FROM LAW TO 

GOVERNANCE BY ENVIRONMENTAL POLICY 

 

ABSTRACT 

 

The rule of law in Brazil after 1988 is revealed in a democracy that has the mission of realizing 

the fundamental right to the environment. It is questioned in this research effectiveness of such 

concreteness that traditionally has been implemented the governance of the State of Law by 

means of laws. To realize the fundamental right by act of law is to make it merely formal. What, 

then, is the governance model of the Brazilian State? The continental hypothetical-deductive 

method (differs from the pepperian) was used to deal with this problem, whose hypothesis that 

was corroborated in this research and is the result obtained in this article, is that the governance 

model adopted by Brazil to achieve the fundamental right to the environment through public 

policies 

 

.Keywords: : Fundamental Rights. Public Policy. Environmental Protection. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Nos dias atuais, muito se discute acerca do meio ambiente e sua preservação, no 

entanto, existe nesse bem jurídico ambiental, um caráter de direito fundamental, que fora 

imposto na Constituição Federal de 1998. Partindo dessa premissa o estado e a sociedade 

como um todo, tem o dever de proteger e preservar esse bem ambiental, para que se atinja o 

princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual é de suma importância para 

subsistência humana e os demais seres vivos. Com isso, o poder público, deve oferecer meios 

para que seja implantado esse dever, de modo amplo, a sociedade como um todo 

Assim, considerando que o Brasil é uma republica que esta fundada na dignidade da 

pessoa humana e na concretude dos direitos fundamentais, e, ainda, considerando que o bem 

jurídico ambiental é um direito fundamental, e sua efetiva proteção depende da 

implementação de políticas públicas, questiona-se o modelo de governança do Estado de 

Direito adotado pelo Brasil, no atual estágio do constitucionalismo, para poder cumprir o seu 

papel viabilizador do mínimo existencial humano, isto porque, o conjunto dos atos de governo 

tradicionalmente numa democracia se faz por meio de leis e em contra partida, a governança 

do Estado na proteção de Direitos Fundamentais tradicionalmente pautadas em leis revela-se 

meramente formal e insuficiente. 

O método utilizado nessa pesquisa, foi o teórico–bibliográfico, para coletar dados 

que abrangem os pressupostos teóricos que regem a ciência da problemática em questão e, 

para abordagem dos dados coletados em busca da resposta do problema, se utilizou do método 

hipotético–dedutivo europeu continental, que diferentemente do popperiano, serão feios testes 

de verificação da hipótese por meio do juízo dedutivo de corroboração. 

Nesse sentido, a hipótese levantada é a de que o Brasil, como um Estado 

Democrático de Direito Ambiental, tem o modelo de sua governança planejado e efetivado 

políticas públicas.   

Esse tema, foi levantado, devido a sua importância para a sociedade e para o 

ordenamento jurídico atual. Pois um direito fundamental garantido é de suma relevância, no 

atual modelo democrático constituído no Brasil, que vem a ser uma republica cuja governança 

é fundada na dignidade da pessoa humana.  O bem ambiental hoje se encontra em um dos 

bens essências à subsistência das espécies como um todo, ou seja, não se trata apenas de 

garantias fundamentais do indivíduo, mais também para sadia qualidade de vida tanto da 

presente, quanto das futuras gerações.  

 



 

 

 

2 O CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

O constitucionalismo Brasileiro vem de um vocabulário, cujo qual, permite dupla 

interpretação: em sentido amplo, significa que todos os Estados têm uma Constituição, 

independentemente do momento histórico, do regime político. Em sentido estrito, traduz uma 

técnica jurídica de proteção das liberdades, surgida no final do século XVIII, permitindo aos 

cidadãos protegerem-se contra o arbítrio dos governos absolutistas.1 

Ainda acerca do constitucionalismo “A origem formal do constitucionalismo está 

ligada às Constituições Escritas e rígidas dos Estados Unidos da América, em 1787, após a 

Independência das 13 Colônias, e da França em 1791, a partir da Revolução Francesa, 

apresentando dois traços marcantes: organização do estado e limitações do poder estatal, por 

meio de previsão  direitos e garantias fundamentais 2 Ressalta inda, o doutrinador Jorge 

Miranda, “ O direito constitucional norte americano não começa apenas nesse ano. Sem esquecer 

os textos da época colonial, integram-no, desde logo, no nível dos princípios e valores ou de 

símbolos a Declaração de Independência, a Declaração de Virginia e outros Declarações de 

Direito dos primeiros Estados”3  

Com tudo, hoje, a Constituição Federal de 1.988, que vigora no Brasil é classificada 

por Alexandre de Moraes como: 

Nossa atual Constituição Federal apresenta a seguinte classificação: formal, escrita, 

legal, dogmática, promulgada (democrática, popular), regida, analítica.4 

A cerca do constitucionalismo, há de se observar que esse fora dividido pela doutrina, 

em: constitucionalismo antigo e constitucionalismo moderno. Nesse contexto Gomes 

Canotilho define constitucionalismo moderno como “a teoria que ergue o princípio do 

governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da 

organização político social de uma comunidade Neste sentido, o constitucionalismo moderno 

representa uma técnica especifica de limitação do poder com fins garantísticos.  O conceito 

de constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma teoria 

normativa política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo.5 

                                                           
1 BULOS, U.L.  Constituição Federal Anotada. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.7. 
2 MORAES, A. Direito Constitucional. 28. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.1. 
3 MIRANDA, J. Manual de direito constitucional. 4. Ed. Coimbra, 1990, p. 138. 
4 MORAES, A. Direito Constitucional. 28. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.11. 
5 CANOTILHO, J.J.G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. Ed. Coimbra, 2002, p. 51. 



 

 No outro âmbito que trata do constitucionalismo antigo, Canotilho define este como:6 
Conjunto de princípios escritos ou consuetudinários alicerçadores da existência de 

direitos estamentais perante o monarca e simultaneamente limitadores de seu poder. 

Estes princípios ter-se-iam sedimentado num tempo longo – desde os fins da Idade 

Média até o século XVIII”    
A Constituição Federal de 1.988, vem depois de um longo período ditatorial em 

território Brasileiro, como bem lembra Fachin:7 

Milhares de pessoas, espontaneamente, saíram as ruas reivindicando a 

realização de eleições diretas em todos os níveis, a elaboração de uma nova 

constituição e o retorno do regime democrático. 

Deste modo, acerca dos primeiros passos do novo Estado Democrático, cita Silva:8 

As fontes históricas do Direito Constitucional vigente se encontram, especialmente, 

nas lutas pela restauração da democracia no inicio dos anos oitenta. Nesses anos o 

Brasil viveu um momento histórico que a teria constitucional denomina situação 

constituinte, ou seja, situação que se caracteriza pela necessidade de criação de 

normas fundamentais, trazidas numa nova constituição que consagrasse nova ideia 

de direito e nova concepção de Estado, informadas pelo princípio da justiça social.  

Por fim, vale destacar o conceito ideal de constituição, conforme ensina Canotilho:9 

este conceito ideal identificasse com os postulados políticos-liberais, considerando-

os como elementos materiais caracterizadores e distintivos os seguintes: (a) a 

constituição deve consagrar um sistema e garantias e liberdade (essa essencialmente 

concebida no sentido do reconhecimento de direitos individuais e da participação 

dos cidadãos nos atos do poder legislativo através do parlamento); (b) a constituição 

contém  o principio da divisão dos poderes,  no sentido de garantia orgânica contra 

os abusos dos poderes estatais; (c) a constituição deve ser escrita ( documento 

escrito). 

 

3 O BEM JURIDICO AMBIENTAL COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL 

 

O bem jurídico ambiental, está exposto na Constituição Federal, como um dos direitos 

fundamentais do atual ordenamento jurídico brasileiro. A corrente doutrinária majoritária o 

reconhece como um dos direitos fundamentais, compartilhando desse pensamento, Tavares 

afirma que:10 

(...) embora não o faça no rol dos direitos individuais do art. 5, mas sim no art. 225, 

não há dúvida que se trata de um direito fundamental, merecer tratamento 

diferenciado do parágrafo 4 do Art. 60 da Constituição. Na verdade, a Constituição 

abriu, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, um capítulo 

próprio dedicado exclusivamente ao meio ambiente. Ao Poder Público incumbe o 

dever de assegurar a efetividade desse direito. 

Discorrendo acerca do caráter fundamental do bem jurídico ambiental, Fachin cita:11 

 O meio ambiente é direito constitucional fundamental, embora não 

esteja expressamente previsto no catalogo específico (arts. 5.° 17). 

                                                           
6 CANOTILHO, J.J.G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. Ed. Coimbra, 2002, p. 52. 
7 FACHIN, Z. Curso de Direito Constitucional.  5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 96. 
8 SILVA, J.A. Direito Constitucional: sua situação no ordenamento jurídico nacional atual.  In: Fachin, Z. 

(Coord.).  20 Anos da Constituição Cidadã.  Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2008, p. 74. 
9 CANOTILHO, J.J.G. Direito Constitucional. Coimbra, 1993. P. 69. 
10 TAVARES, A.R. Curso de Direito Constitucional.  16. Ed. Saraiva, 2018, p. 1004. 
11 FACHIN, Z. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. São Paulo: Revista Jurídica, 1999, p. 134. 



 

 

E completa:12 

(...) Sua fundamentalidade deve ser reconhecida por se tratar de um bem 

imprescindível para sociedade contemporânea. Nessa perspectiva, a Constituição de 

1988 afirma que todas as pessoas têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, considerando-o bem de uso comum do povo e essencial à sabia 

qualidade de vida e impôs tanto ao poder público quanto à coletividade o dever de 

defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225). 

Ainda que a doutrina venha afirmar esse caráter fundamental, o meio ambiente, hora 

antes, foi conceituado pela Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, art. 3°, I como:13  

(…) I - meio ambiente, o 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. 

É certo que, a carta magna vem a ser a principal fonte de proteção ambiental do atual 

ordenamento jurídico, e abriu novas possibilidades para discussão da questão e 

consequentemente a criação de novas medidas protetivas e de preservação do meio ambiente 

em geral foi surgindo. Nesse sentido, lembra Silva:14 

O caráter fundamental do bem jurídico ambiental, pode ser atrelado também, à 

evolução constitucional que se ocorreu ao logo da história jurídica do País, até 

chegarmos ao atual estado de democrático de direito, cuja atual constituição é, 

inclusive, chamada de “Constituição verde”, nome esse atribuído pelo amplo 

tratamento contido em seu texto no que se refere ao conteúdo ambiental. 

O meio ambiente se caracteriza como um conjunto de fatores, que embora taxado em 

lei, há de se observar a complexidade na concepção da questão, que parte da doutrina afirma 

que, esse bem jurídico deva ser protegido em função da dignidade da pessoa humana, uma 

outra parcela doutrinaria sustenta que essa proteção jurídica deve ser destinada ao próprio 

meio ambiente, de forma concreta, e ainda, outra fração doutrinaria tenta pacificar tal 

concepção afirmando que, tanto o homem quanto o meio ambiente são possuidores desse 

direito à proteção ambiental.15 

O bem jurídico ambiental de forma ampla, se caracteriza como um direito coletivo, 

ou seja, de interesse comum a todos no âmbito social, e que ainda, para alguns doutrinadores 

dotados de um regime jurídico especial. Como afirma Silva:16 

A Constituição, no art. 225, declara que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Veja-se que o objeto do direito de todos não é o meio 

ambiente em si, não é qualquer meio ambiente. O que é objeto do direito é o meio 

ambiente qualificado. O direito que todos temos é à qualidade satisfatória, ao 

equilíbrio ecológico do meio ambiente. Essa qualidade é que se converteu em um 

bem jurídico. A isso é que a Constituição define como bem de uso comum do povo, e 

                                                           
12 FACHIN, Z. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. São Paulo: Revista Jurídica, 1999, p. 134. 
13 BRASIL. LEI Nº 6.938. Política Nacional do Meio Ambiente. Decretada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pela Presidência da República. Diário Oficial da União, Brasília em 31 de agosto de 1981 
14 SILVA, J.A. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo; Malheiros. 2008, p. 86. 
15 SILVA, J.A. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo; Malheiros. 2008, p. 86 
16 SILVA, J.A. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo; Malheiros. 2008, p. 87 

 



 

essencial à sadia qualidade de vida. Teremos que fazer especificações depois, mas, 

de um modo geral, pode-se dizer que tudo isso significa que esses atributos do meio 

ambiente não podem ser de apropriação privada mesmo quando seus elementos 

constitutivos pertençam a particulares. Significa que o proprietário, seja pessoa 

pública ou particular, não pode dispor da qualidade do meio ambiente a seu bel-

prazer, porque ela não integra a sua disponibilidade. Veremos, no entanto, que há 

elementos físicos do meio ambiente que também não são suscetíveis de apropriação 

privada, como o ar, a água, que são, já por si, bens de uso comum do povo. Por isso, 

como a qualidade ambiental, não são bens públicos nem particulares. São bens de 

interesse público, dotados de um regime jurídico especial, enquanto essencial à sadia 

qualidade de vida e vinculados, assim, a um fim de interesse coletivo. 

No entanto, a doutrina majoritária esclarece que, o bem jurídico ambiental como 

direito difuso, nas palavras de Fiorillo:17 

O direito difuso possui a natureza de ser indivisível. Não há como cindi-lo. Trata-se 

de um objeto que, ao mesmo tempo, a todos pertence, mas ninguém em específico o 

possui. Um típico exemplo é o ar atmosférico. É uma ‘espécie de comunhão, 

tipificada pelo fato de que a satisfação de um só implica, por força, a satisfação de 

todos, assim como a lesão de um só constitui, ipso facto, lesão de inteira 

coletividade. 

Compartilhando a doutrina de Moraes, vem afirmar o caráter fundamental do direito 

ao meio ambiente da seguinte maneira:18 

O meio ambiente deve, portanto, ser considerado patrimônio comum de toda a 

humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às 

gerações futuras, direcionando todas as condutas do Poder Público estatal no sentido 

de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e tratados internacionais 

protetivos desse direito humano fundamental de 3° geração, para evitar prejuízo da 

coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma 

finalidade individual.  

Por fim, se chega ao reconhecimento do bem jurídico ambiental como um direito 

fundamental, sendo reconhecido pela maioria dos doutrinadores do Direito Ambiental e 

Direito Constitucional da atualidade. Milaré, menciona em sua obra:19 

O meio ambiente, por conta mesmo do progressivo quadro de degradação a que se 

assiste em todo mundo, ascendeu ao posto de valor supremo das sociedades 

contemporâneas, passando a compor o quadro de direitos fundamentais ditos de 

terceira geração incorporados nos textos constitucionais dos Estados Democráticos 

de Direito.  

E ainda, completa a cerca dessa classificação fundamental do bem jurídico ambiental, 

Brito:20 

Alista desses direitos, fundamentais extrapola-se um rol que se possa fazer em uma 

única lei constitucional, por isso que, longe de ser números clausus, tratados e outros 

acordos internacionais são, também, seus repositórios e são da mesma eficácia 

normativa, como determina, por exemplo, o paragrafo 2 do artigo 5° da nossa 

Constituição de 1988.  
 

                                                           
17 FIORILLO, C.A.P. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 8. Ed. Saraiva, 2007, p. 6. 
18 MORAES, A. Direito Constitucional. 28. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.881. 
19 MILARÉ, E. Direito do Ambiente. 7. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011, p. 1065. 
20 BRITO, E. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1993. P. 68 



 

4 DEVERES DO PODER PÚBLICO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

O bem jurídico ambiental é, de forma ampla, responsabilidade de todos que usufruem 

deste, ou seja, não se trata de uma responsabilidade exclusiva do estado ou apenas no cidadão 

comum. É uma responsabilidade difusa que envolve tanto o indivíduo, quanto o próprio poder 

público. No entanto, o estado, como um administrador público, se faz responsável pela 

manutenção e proteção do bem jurídico ambiental. Discorrendo a cerca da proteção do bem 

jurídico ambiental, e tratando de uma obrigação constitucional do estado, Fachin, afirma o em 

seus ensinamentos:21 

A constituição de 1998, além de proteger o meio ambiente, atribuiu ao poder 

público, ou seja, a todas as entidades federativas, o dever de assegurar sua 

efetividade. Nesse sentido, são deveres constitucionais do poder público: a) 

preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; b) preservar 

a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; c) definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção; d) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará a publicidade; e) controlar a 

produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substancias   que 

comportem risco para vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; f) promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização publica para a 

preservação do meio ambiente; g) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 

lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 

de espécies ou submetam os animais à crueldade (art. 225, § 1.°, incisos I a VII). 

A Constituição Federal traz em seu texto o dever do estado em promover e garantir 

essa proteção, em virtude do princípio da intervenção estatal obrigatória, a educação 

ambiental deve ser inserida em todas as camadas e níveis de ensino no País, para que assim, 

se tome a consciência de que devemos preservar o meio ambiente e colocá-lo em pauta nas 

discussões cotidianas, salientando a importância desse bem jurídico para o futuro da 

humanidade como um todo. Também, os instrumentos processuais para garantir a viabilização 

deste princípio e direito social fundamental.22 

Nesse âmbito, Breus, coloca em sua a obra o seguinte pensamento,23 

                                                           
21 FACHIN, Z. Curso de Direito Constitucional. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 632 
22 FACHIN, Z. Curso de Direito Constitucional. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 634. 
23 BREUS, T.L. Politicas Publicas no Estado Constitucional: Problemática da concretização dos Direitos 

Fundamentais pela Administração Publica brasileira contemporânea. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p.214 



 

Para que o Estado possa influenciar a atuação da sociedade civil, é elaborada uma 

série de mecanismos jurídicos para que sua atuação ocorra a contento. Nesse 

contexto, o instrumento utilizado para a promoção dessa participação perante as 

relações sociais são as políticas públicas.  

Não obstante, e m linha semelhante dessa função do Estado, Milaré ensina-nos que:24 

A partir da tutela constitucional, o processo educativo relacionado com o meio 

ambiente adquire uma dimensão transcendental, visto que ele se associa às 

finalidades do Estado enquanto representação da própria sociedade como 

decorrência de um pacto social. 

Seguindo a linha da doutrina maioritária, o pensamento de Fiorillo, dispõe ainda do 

cunho fundamental de proteção mínima exercida pela união, ponderando a independência dos 

outros órgãos da federação para com seus interesses específicos, dizendo:25 

A união caberá a fixação dos pisos mínimos de proteção ao meio ambiente, 

enquanto Estado e Municípios atendendo seus interesses regionais e locais a um teto 

de proteção.   

O pensamento de Derani, no tocante a responsabilidade e obrigação de preservar e 

proteger o bem jurídico ambiental com âmbito no viés administrativo da matéria, vem em seu 

ensinamento da seguinte forma:26 

O ordenamento jurídico tem se aprimorado, estabelecendo instancias especificas 

para maior comunicação da base administrativa (Estado) com seis administradores. 

Não tem outra aspiração o preceito do art. 225, ao impor ao Poder Publico e à 

coletividade o dever de preservar e defender o meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações. O desdobramento desse dever comum de preenchimento do 

mandamento explicitado no art. 225 poder ser vivenciado, por exemplo, nos 

conselhos nacionais e estaduais do meio ambiente, também com previsão de 

audiência pública para tratar de decisões da administração, ou através do exercício 

do direito de representação e do direito à informação dos procedimentos 

administrativos. 

No tocante a responsabilidade do estado a cerca dos danos ambientais, vem 

confirmar a responsabilidade subjetiva que se configurar a cerca da omissão do dever de 

proteger e preservar esse bem jurídico. Neste sentido em recente decisão o STJ adotou a teoria 

do risco integral para reconhecer a responsabilidade do Estado por danos ambientais, em 

acórdão assim ementado:27 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A 

PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR 
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VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-

T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ -...; c) INADMISSÍVEL A 

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS 

MORAL E 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- 

Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide.- 

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 

330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida 

por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade 

de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por 

derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no 

Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data do 

fato até 14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para ação 

de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de 

atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do 

Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a 

emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não 

havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado 

haver recebido atenção do poder público devido a consequências profissionais do 

acidente; c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a 

responsabilidade objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente 

em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência 

da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental 

(art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o 

degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador. d) Configuração de 

dano moral.- Patente o sofrimento intenso de pescador profissional artesanal, 

causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano 

ambiental, é também devida a indenização por dano moral, fixada, por equidade, em 

valor equivalente a um salário-mínimo. 3.- Recurso Especial improvido 

Observa-se que, o estado deve tratar o equilíbrio do meio ambiente, o que seja a sua 

proteção e preservação, por intermédio de sua governança, a qual se faz por meio das politicas 

publicas, que bem observa Appio:28 

As políticas públicas podem ser conceituadas, portanto, como instrumentos de 

execução de programas políticos baseados na intervenção estatal na sociedade com a 

finalidade de assegurar igualdade de oportunidade aos cidadãos, tendo por escopo 

assegurar as condições materiais de uma existência digna a todos os cidadãos. 

A implantação desses instrumentos de governança começa a ganhar força e ênfase 

internacional, depois da Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

que se realizou em Estocolmo de 5 a 16 de Junho de 1972, na qual vem dizer em seu princípio 

número 19 que:29 

É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto 

às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da 

população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública 

bem informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades 

inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do 
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meio ambiente em toda sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios 

de comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração do meio ambiente 

humano e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a 

necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se 

em todos os aspectos. 

Observa-se então, consoante ao exposto, que, as politicas publicas atuando como 

forma de governança e instrumento desta, é de veras, a ferramenta estatal de suma 

importância no que se refere a preservação do bem jurídico ambiental, como cita Appio:30 

As políticas públicas consistem em instrumentos estatais de intervenção na 

economia e na vida privada, consoante limitações e imposições previstas na própria 

Constituição, visando assegurar as medidas necessárias para a consecução de seus 

objetivos, o que demanda uma combinação de vontade política e conhecimento 

técnico. 

As politicas publicas em seu sentido am 

5 A FUNÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO 

BRASILEIRO E O INSTRUMENTO DE SUA GOVERNANÇA 

 

Tendo em vista que, o bem ambiental, na forma do princípio do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, fora reconhecido como um direito fundamental no ordenamento 

jurídico brasileiro, e que esse vem a ser uns dos mais valiosos bens da humanidade para sua 

subsistência, o Estado Democrático passa a ser responsável pela função ambiental que surge 

acerca do tema e coloca em destaque em seu artigo 225 da Constituição Federal:31 

Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bom de uso 

comum do povo e essencial a sedia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico 

e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras 

gerações.  
No caput do Art. 225 da Constituição Federal de 1.988, essa função social é imputada 

ao Poder Público como responsável pela preservação do bem jurídico em questão, porém, não 

cabe a ele só esse dever de preservar e proteger o bem ambiental, mais sim a toda a 

coletividade, conforme o texto do próprio artigo 225 da Constituição federal. 

O direito difuso que se compreende o meio ambiente, em sua forma constitucional, 

vem a ser colocada pelo próprio texto da Constituição federal como uma responsabilidade que 

independe de forma jurídica. Dispõe o § 3°, do artigo 225 da Constituição Federal, que as 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas 

naturais ou jurídicas, a sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de 
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reparar os danos causados, restando evidente que a responsabilidade das pessoas naturais ou 

jurídicas está garantida constitucionalmente32.  

Nesse contexto, deve se observar o dever do cidadão como algo que vai além de seus 

direitos, ou seja, o cidadão não deve pensar no bem ambiental como um dever exclusivo do 

estado, deve-se abster a esse pensamento, e dar ênfase ao bem maior que está engajado a esse 

bem ambiental, tal seja, a sua própria vida e das futuras gerações. Consoante a isso, deve 

exercer seu papel de cidadão e, ainda, cumprir o que lhe é imposto na carta magna, que 

cumpra sua função social ambiental, para que assim seja alcançado o objetivo em conjunto 

com as ações do estado, por viés de políticas públicas, Farias e Barbosa discorre sobre esses 

pensamentos da seguinte forma:33 

O cidadão deixa então de ser mero titular de direitos, e passa a dispor de meios para 

participar de maneira ativa na proteção ambiental, tendo o seu papel fortalecido e 

reconhecido como essencial, também como fiscalizador, no que tange a execução de 

Políticas Públicas Estatais, além de poder participar ele mesmos na execução destas 

políticas, individual ou coletivamente. Sem participação, os rumos da democracia de 

um país ficam seriamente comprometidos, devendo o Estado a garantia de que a 

participação será respeitada e até mesmo fomentada 

O estado ao cumprir sua função ambiental, deve por meio de suas políticas públicas 

alcançarem o objetivo final o qual vem a ser, a preservação e a proteção do bem jurídico 

ambiental. Uma das ferramentas do estado para se chegar a esse objetivo, ou instrumento 

eficaz de sua governança é o Licenciamento Ambiental, que de forma ampla, é uns dos 

principais meios que o estado tem, para preservar e proteger esse bem jurídico, em conjunto 

com os avanços sociais e o desenvolvimento de forma de forma geral, controlando e medindo 

os efeitos desse desenvolvimento no meio ambiente, como bem observa Neto e Freitas:34 

Enquanto instrumento da política pública ambiental nacional, o licenciamento 

ambiental é o principal instrumento de governança para o exercício do “poder de 

polícia ambiental preventivo” (FREITAS, 2010, p. 112) do Estado brasileiro e, assim, 

considerados os riscos de graves impactos ambientais decorrentes da emissão 

antrópica de Gases do Efeito Estufa, pensa-se ser um dever do CONAMA estabelecer 

em resolução os padrões de qualidade ambientais tolerados para o exercício de 

atividades que emitam gases do efeito estufa na atmosfera, e sua efetividade. 
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O desenvolvimento sustentável vem a partir desse pensamento, dar ênfase à 

harmonia que se deve alcançar no convívio social entre os seres vivos e ecossistema de forma 

geral, cum fulcro nesse pensamento discorre Derani:35 

Um desenvolvimento harmônico da economia e ecologia que devem ser ajustados 

numa correlação de valores onde o máximo econômico reflita igualmente um 

máximo ecológico. Na tentativa de conciliar a limitação dos recursos naturais com o 

ilimitado crescimento econômico, são condicionadas à consecução do 

desenvolvimento sustentável mudanças no estado da técnica e na organização social.  

Discorrendo a cerca desse tema, observa Barbieri:36 

Considerando que o conceito de desenvolvimento sustentável sugere um legado 

permanente de uma geração a outra, para que todas as pessoas possam prover suas 

necessidades, a sustentabilidade, ou seja, a qualidade daquilo que é sustentável, 

passa a incorporar o significado de manutenção e conservação ab aeterno dos 

recursos naturais. Isso exige avanços científicos e tecnológicos que ampliem 

permanentemente a capacidade de utilizar, recuperar e conservar esses recursos, bem 

como novos conceitos de necessidades humanas para aliviar as pressões da 

sociedade sobre eles. 

No que se refere a cerca desse desenvolvimento sustentável, e compartilhando a ideia 

de que o desenvolvimento e o meio ambiente devem ser compatibilizados, adverte Milaré:37 

Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os problemas 

ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento, atendendo-se 

adequadamente às exigências de ambos e observando-se as suas inter-relações 

particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico e ecológico, dentro 

de uma dimensão tempo/espaço. Em outras palavras, isto implica dizer que política 

ambiental não se deve erigir em obstáculo ao desenvolvimento, mas sim em um de 

seus instrumentos, ao propiciar a gestão racional dos recursos naturais, os quais 

constituem a sua base material. 

É fato que humanidade bem como a globalização, está em constante desenvolvimento 

e junto a isso deve se progredir de forma consciente em meio à questão imposta. De modo 

que o meio ambiente deva ser prioridade uma vez é o bem mais valioso que possuímos, se 

tratando de futuro e qualidade de vida., nesse contexto ensina-nos Fiorilo,38  

O princípio de desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção das 

bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades, garantindo 

igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, 

para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos 

recursos que temos hoje a nossa disposição.  

No que se refere ao contexto protetivo do estado acerca do bem jurídico ambiental, o 

estado então, deve se utilizar da governança a qual desfruta para implementar no âmbito 

social, medidas que venham de forma eficaz tratar do direito fundamental, anteriormente 

exposto no artigo 225 da Constituição Federal, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
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e deste modo, assegurar a sadia qualidade de vida a sociedade e ao próprio meio ambiente, 

cujo valor é, inestimável ao futuro e ao presente do seres que nele coexistem. Dentro deste 

contexto, o papel do Poder Judiciário é ainda mais importante na concretização do direito 

fundamental, ao meio ambiente saudável e do dever fundamental de todos de protegê-lo para 

a construção deste verdadeiro Estado constitucional ecológico.39 

Por fim, entende-se, que, o dever do estado de preservar o meio ambiente deve ser 

atingido por meio de políticas públicas impostas a sociedade, como instrumento de 

governança. Paralelo a isso, não se descarta o dever da sociedade em geral, de também 

exercer seu papel ambiental, e não mais um mero detentor desse direito fundamental 

garantido. Busca-se nesse sentido um equilíbrio entre o presente em que estamos e futuro que 

nos espera, esse fato, como observa Capra:40 

O principal desafio deste século – para os cientistas sociais, os cientistas da natureza 

e todas as pessoas – será a construção de comunidades ecologicamente sustentáveis, 

organizadas de tal modo que suas tecnologias e instituições sociais – suas estruturas 

materiais e sociais – não prejudiquem a capacidade intrínseca da natureza de 

sustentar a vida. 

Nesse contexto, a vida harmônica que se faz necessária para o bem comum, deve ser 

intermediada pelos instrumentos de governança do Estado Democrático de Direito, de modo 

que, seja feita a luz do paradigma ambiental que se refere o texto constitucional. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O bem jurídico ambiental, é de forma concreta, um direito fundamental, conforme 

previsto na constituição federal de 1988. Deste modo, é direito de todos o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, que permita a harmonia entre o desenvolvimento da sociedade e 

a preservação dos recursos naturais.  

Assim, deve o Estado Democrático de Direito Brasileiro por meio de sua governança, 

instituir politicas publicas que assegurem essa proteção, para que se tenha o mínimo 

existencial humano. 

Por fim, quanto à problemática identificada no confronto do Estado Democrático de 

Direito Brasileiro adotar a missão de concretizar o direito fundamental ao meio ambiente e o 

modelo clássico de governança que efetiva o conjunto dos seus atos por meio de lei, o que 

revelaria uma missão vazia e meramente formal da republica Brasileira; conclui-se que o 

Brasil, como um Estado Democrático de Direito Ambiental, tem o modelo de sua governança 

planejado e efetivado políticas públicas ambientais, conforme corroborou-se este 

entendimento nos tópicos desta pesquisa. 
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