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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo defender a possibilidade de controle judicial do mérito 
administrativo em se tratando de violação a um direito fundamental, como o direito 
constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para tanto, citou-se a hipótese do 
ato administrativo discricionário que antecede a realização de uma obra pública responsável 
pela supressão de dezenas de árvores, fato que poderia ser evitado caso tivesse sido escolhido 
outro projeto executivo, por exemplo. Assim, uma vez violado o direito fundamental ao meio 
ambiente, seria cabível o ajuizamento de ação civil pública ou ação popular em face desse ato 
da Administração. No primeiro capítulo, então, é exposta a tese defendida pela doutrina 
administrativista moderna, que abandona a rígida distinção entre atos administrativos 
vinculados e atos administrativos discricionários e reconhece a possibilidade do controle 
judicial do mérito administrativo. No segundo capítulo, fala-se da interferência de tal 
relativização na matéria ambiental. No terceiro capítulo, por fim, foi elaborado um estudo de 
caso referente à supressão de cerca de 40 (quarenta) árvores da espécie casuarina em razão das 
obras da TransOceânica, em Niterói/RJ.  

Palavras-chave: Interesse público. Mérito Administrativo. Direito ao meio ambiente. Direito 
fundamental. Controle judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This study aims to defend the possibility of judicial control of administrative merit in 
the case of violation of a fundamental right, such as the constitutional right to the ecologically 
balanced environment. For that, it was cited that the hypothesis of the discretionary 
administrative act that precedes the accomplishment of a public work responsible for the 
suppression of dozens of trees, a fact that could’ve been avoided if another executive project 
was chosen, for example. Thus, once the fundamental right to the environment has been 
violated, it would be appropriate to file a class action or actio popularis against this 
administrative act. In the first chapter, is exposed the thesis defended by modern administrative 
doctrine, which abandons the rigid distinction between tied administrative acts and 
discretionary administrative acts, and recognizes the possibility of judicial control of 
administrative merit. In the second chapter, it is discussed the interference of such relativization 
in the environmental matter. In the third chapter, finally, it was elaborated a case study related 
to the suppression of around 40 (forty) trees from the casuarina species because of the 
TransOceânica's construction, in Niterói/RJ. 

Keywords: Public interest. Administrative merit. Right to the environment. Fundamental right. 
Judicial control. 
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INTRODUÇÃO  

Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre o interesse público presente no 

mérito administrativo e o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nesse sentido, fala-se do interesse público quanto objeto mediato da atuação estatal – que deve 

nortear, portanto, de forma indireta, todos os atos administrativos – e a colisão entre um desses 

atos e um direito fundamental como o do ao meio ambiente.  

Assim, como se trata de um tema de considerável amplitude, para melhor delimitá-lo, 

busca-se o exemplo de atos que antecedem a realização de uma obra pública, como a escolha 

do projeto executivo, fato que poderia alterar a necessidade da supressão de indivíduos arbóreos 

componentes do chamado direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Ao final, inclusive, pretendeu-se elaborar um estudo de caso relativo à supressão de dezenas de 

árvores da espécie casuarina em razão das obras da TransOceânica no Município de Niterói/RJ. 

Tal problemática é levantada com um fim: defender a possibilidade do exercício do 

controle por parte do Poder Judiciário – quando devidamente invocado por meio das ações 

cabíveis – em relação ao denominado mérito administrativo, isto é, o juízo de conveniência e 

oportunidade presente em atos administrativos discricionários como os acima descritos.  

Desse modo, considerando o histórico doutrinário e jurisprudencial pátrio, a partir do 

qual se infere que foi defendida durante décadas a impossibilidade de controle judicial do mérito 

administrativo, tendo como renomados defensores, por exemplo, Marcello Caetano e Seabra 

Fagundes, entendimento amplamente seguido no Supremo Tribunal Federal, em razão, 

sobretudo, do princípio da separação dos poderes, o estudo explanará, de início, a relativização 

trazida pela doutrina administrativista moderna, capitaneada no Brasil por Gustavo Binenbojm.  

A supramencionada doutrina mais recente procura afastar a rígida distinção entre atos 

administrativos vinculados e atos administrativos discricionários e defende que maior poderá 

ser o controle exercido pelo Judiciário na medida em que o for a interferência de um ato 

administrativo em um direito fundamental. 

Levando a mencionada acepção para a seara ambiental, tem-se como direito 

fundamental violado pela atuação pública o direito constitucional ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. É nesse aspecto que surge a discussão que se propõe travar por 

meio deste trabalho. Ora, até que ponto um ato tido como discricionário que antecede a 

realização de uma obra pública pode interferir no direito fundamental ao meio ambiente? 

 Em que pese a adoção, a posteriori, de medidas compensatórias, é preciso atentar para 

o fato de que, como o próprio termo indica, estas concernem em uma maneira de reparar danos 
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pré-existentes. Faz-se necessário, logo, em atenção aos princípios da precaução e da prevenção, 

debater acerca do limite que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assegurado 

na Carta Magna pode impor ao Administrador na gestão da coisa pública, de modo que danos 

ambientais sejam evitados, por exemplo, durante a execução de obras públicas. 

Noutro giro, há de ser observado o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, 

insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/1988, o qual garante o acesso irrestrito dos 

cidadãos ao aparato montado pelo Poder Judiciário quando da necessidade de ser submetida 

uma demanda de seu interesse ao crivo do órgão estatal com jurisdição, isto é, com capacidade 

para dizer o direito com força de coisa julgada.  

Logo, defende-se aqui que a tutela jurisdicional deve ser acionada, por meio de 

mecanismos previstos pela própria Constituição da República como a ação civil pública e a 

ação popular, com o intuito de proteger o direito fundamental ao meio ambiente, direito esse 

que, para ser efetivado, depende do empenho conjunto de toda a sociedade, ou seja, tanto dos 

indivíduos, quanto do Estado, sujeitos que devem perseguir tal finalidade.  

Em suma, este é o tema do presente trabalho, a respeito do qual se buscará discorrer 

de forma pormenorizada nas folhas a seguir. 
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1 ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E ATO ADMINISTRATIVO 

VINCULADO NA RELATIVIZAÇÃO TRAZIDA PELA TEORIA DO DIREITO 

ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO  

1.1 ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO VERSUS ATO ADMINISTRATIVO 

VINCULADO 

A doutrina administrativista clássica buscou em todo o tempo apresentar rígidas 

definições a respeito das noções de ato administrativo discricionário e de ato administrativo 

vinculado, enfatizando elementos que, a princípio, distinguiam-nos de uma forma estática. 

Nesse contexto, Caetano assim manifestava sua concepção: 

 
Mas, umas vezes, a lei ou os estatutos regulam as circunstâncias em que o 
órgão deve exercer o poder que lhe está confiado, impondo-lhe que actue 
sempre que concorram essas circunstâncias, e determinam o modo de actuar e 
o conteúdo do acto.  
Outras vezes, a norma deixa ao órgão certa liberdade de apreciação acerca da 
conveniência e da oportunidade de exercer o poder, e até sobre o modo desse 
exercício e o conteúdo do acto, permitindo-lhe que escolha uma das várias 
atitudes ou soluções que os termos da lei admitem. Isto porque o legislador 
entende que se entra numa zona que pertence preferentemente, ou até 
exclusivamente, a uma função que não é jurídica e sim política ou técnica. 
No primeiro caso o poder funcional está vinculado no seu exercício pela 
norma. No segundo o exercício do poder funcional é discricionário. 
O poder é vinculado na medida em que o seu exercício está regulado por lei. 
O poder será discricionário quando seu exercício fique entregue ao critério do 
respectivo titular, deixando-lhe liberdade de escolha do procedimento a 
adoptar em cada caso como mais ajustado à realização do interesse público 
protegido pela norma que o confere. 1  

 

Para melhor elucidar tal conceituação, Caetano, em sua obra, cita o exemplo de um 

mensageiro encarregado de levar uma carta a certo destino, ao qual poderia ter sido delimitado 

o caminho a percorrer (ato administrativo vinculado) ou ao qual teria sido facultado escolher o 

itinerário a seguir (ato administrativo discricionário). 

Na primeira hipótese, tão importante quanto entregar a encomenda, é observar os 

meios preestabelecidos para chegar a esse fim. Na segunda hipótese, porém, apenas o fim 

interessa, na medida em que é permitido ao mensageiro escolher os meios a serem utilizados 

por ele em sua jornada.  

                                                             
1 CAETANO, Marcello. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Reimpressão da edição Brasileira 
de 1977. Coimbra: Almedina, 2003, p. 119-120.  
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Vê-se, portanto, que atos administrativos vinculados, segundo a visão tradicional, 

eram definidos como os atos que o agente executa reproduzindo os elementos que a lei 

determina de maneira prévia, de modo a inexistir certa margem de escolha. Diante de uma 

hipótese em que se encaixasse um ato dessa espécie, então, o particular teria o direito subjetivo 

de exigir a prática de determinada conduta por parte do agente, a qual, se descumprida, poderia 

dar ensejo a uma demanda jurisdicional buscando sua efetivação.  

De outro modo, os atos administrativos discricionários, ainda na definição clássica, 

seriam aqueles que conferem ao agente público alguma liberdade de atuação, autorizada pela 

própria lei, desde que em consonância com a finalidade do ato. A referida fração de liberdade 

recairia, de fato, apenas sobre dois elementos do ato, a saber, o motivo e o objeto, demonstrando 

o caráter, em parte, subjetivo desse ato administrativo.  

Cabe observar, logo, o seguinte: se a hipótese de fato, isto é, aquela a gerar resultados 

no mundo concreto, estivesse prevista em lei, o agente público apenas precisaria, em caso de 

sua ocorrência, cumprir o que determina o preceito legal. Trata-se, logo, de um ato 

administrativo vinculado. 

Todavia, quando a legislação não dispusesse sobre aquela situação fática ou trouxesse 

somente conceitos jurídicos indeterminados, caberia ao agente público, portanto, verificar se é 

caso da configuração de tal hipótese ou não, sendo preenchidos certos critérios da seara 

administrativa, quais sejam, conveniência e oportunidade. Estar-se-ia diante, pois, de um ato 

discricionário, em que o próprio administrador tem maior liberdade de atuação ao fazer uma 

escolha que tem impactos diretos no caso concreto.  

Nessa senda, surge o denominado mérito administrativo, que se traduz, de maneira 

simplificada, no juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo agente, quanto gestor da 

coisa pública, durante a execução de um ato administrativo discricionário, o qual, muitas vezes, 

envolve escolhas no campo político.  

Nesse contexto, Carvalho Filho leciona da seguinte forma: 

 
Pode-se, então, considerar mérito administrativo a avaliação da conveniência 
e da oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, inspiradoras da prática do 
ato discricionário. Registre-se que não pode o agente proceder a qualquer 
avaliação quanto aos demais elementos do ato – a competência, a finalidade e 
a forma, estes vinculados em qualquer hipótese. Mas lhe é lícito valorar os 
fatores que integram o motivo e que constituem o objeto, com a condição, é 
claro, de se preordenar o ato ao interesse público.2  

                                                             
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 30ª edição revista, atualizada e 
ampliada. São Paulo: Atlas, 2016, p. 129. 
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Ainda, merecem destaque as lições de José Cretella Júnior: 

Strictu sensu, visto envolver interesses e não direitos, o mérito fica fora do 
policiamento do Poder Judiciário, pois diz respeito a questões da competência 
exclusiva do Poder Executivo, resumidas no clássico binômio oportunidade-
conveniência.  
“Distingue-se direito de interesse, como espécie de gênero. Todo direito é 
interesse, mas nem todo interesse é direito. Só é direito o interesse protegido 
pela norma jurídica. Ora, o dano que a ação administrativa cause aos 
indivíduos, tanto lhes pode ferir um direito, como um simples interesse. 
Quando fere um interesse, não é possível ao seu titular invocar a proteção da 
lei, pois não tem ação quem não tem direito” (Mário Masagão, Em face da 
Constituição Federal, não existe, no Brasil, contencioso administrativo, 1927, 
p.13). Ver: Luís Eulálio de Bueno Vidigal, Da execução direta das obrigações 
de prestar declaração de vontade, 1940, tese, ps. 18 e segs. 
Trata-se de matiz político do ato, fundamentado em juízos de valor emitidos 
antes da manifestação concreta da vontade da Administração, expressa pelo 
ato administrativo. Racionalmente considerado, nada mais é o mérito do que 
a exteriorização do que bem se poderia denominar princípio da oportunidade 
(Antônio Amorth, Il merito dell’ atto amministrativo, 1939, p. 25), entendido 
este como “regra que obriga a agir sempre e necessariamente para a útil 

consecução de certos fins” (Antônio Amorth, Il merito dell’ atto 

amministrativo, 1939, p. 27). 3 
  

Desse modo, visando a tutela do princípio da separação dos poderes, insculpido no 

artigo 2º da CRFB/1988, foi consolidada uma jurisprudência pátria no sentido de que não 

caberia ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, uma vez que este estaria relacionado, 

sobretudo, às funções administrativas típicas do Poder Executivo, enquanto possuidor de 

legitimidade popular. Cite-se, sob esse viés, o RE 100.750-8 PE, julgado pelo STF em 1983. 

No que tange a esse acórdão, é válido destacar o seguinte trecho do voto do relator, o 

Ministro Djaci Falcão: 

É princípio assente na doutrina e na jurisprudência, que no controle do ato 
administrativo, deverá o Juiz limitar-se a apreciação da legalidade do ato, 
sendo-lhe vedado julgar o seu mérito.  
Considere-se a lição de Seabra Fagundes: 
‘Pela necessidade de subtrair a Administração Pública a uma prevalência do 
Poder Judiciário, capaz de diminui-la, ou até mesmo de anulá-la em sua 
atividade peculiar, se põem restrições à apreciação jurisdicional dos atos 
administrativos, no que respeita a extensão e consequências. Quanto à 
extensão, restringe-se o pronunciamento jurisdicional à apreciação do ato, no 
que se refere à conformidade com a lei... 
Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, 
o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão somente, sob o 
prisma da legalidade. Este é o limite do controle, quanto à extensão.’ (O 

Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário – Forense – 5ª edição 
– 1979 – pág. 145). 

                                                             
3 CRETELLA JÚNIOR, José. Dos atos administrativos especiais, 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 258.  
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Ou o ensino de Hely Meirelles: 
‘Os limites da apreciação judicial para anulação do ato administrativo estão 
demarcados pelos aspectos de legalidade ou legitimidade.’ (Direito 
Administrativo Brasileiro – Editora Revista dos Tribunais – 1976 – 2ª edição 
– página 220).  
Da jurisprudência, dá Seabra Fagundes os exemplos do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal: 
‘Na apreciação dos Atos do Poder Executivo, deve o Juiz limitar-se a verificar 
sua legalidade não entrando no merecimento da decisão impugnada 
judicialmente.’ (Apelação Cível nº 6358 – Relator Eminente Ministro Costa e 
Manso – Arquivo Judiciário, 431/451), e 
‘No exame dos Atos Administrativos o Judiciário se limita a considerá-los 
sobre o estrito ponto de vista de sua legalidade, não de seu mérito intrínseco, 
ou seja, da sua justiça ou injustiça’. (Apelação Cível 4454 – Relator Ministro 
Carvalho Mourão – Arquivo Judiciário, 41/301).  
Este último acórdão deixa indicados os limites do sentido da expressão 
“mérito do Ato Administrativo”. A Justiça ou injustiça do ato (o seu mérito) 
como observa Seabra Fagundes: 
‘se relaciona com a intimidade do ato administrativo, concerne ao seu valor 
intrínseco, à sua valorização sob critérios comparativos. (obra citada, pág. 
151). 4  

No caso sob judice, tratava-se de recurso extraordinário interposto em face da 

concessão de mandado de segurança impetrado por um funcionário público estadual que havia 

sido demitido por transgressão após inquérito administrativo, segundo ele, cercado de 

irregularidades, como violação à ampla defesa, de modo que o referido ato administrativo seria 

ilegal.   

Restou entendido, no julgamento do mandando de segurança, que aquela hipótese não 

se referia à análise do mérito administrativo, mas do motivo do ato administrativo vinculado. 

Contudo, como houve análise de fatos no writ, o recurso foi conhecido e provido para cassar a 

segurança.   

Voltando ao tema aqui abordado, verifica-se que não só os ministros do STF entendiam 

pela impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Judiciário, mas que, inclusive, 

havia doutrinadores defendendo tal posicionamento, como Seabra Fagundes, o qual 

argumentava que se o juiz pudesse interferir no mérito administrativo, faria papel de 

administrador, de modo a violar, assim, o princípio de separação e independência dos poderes. 

Nessa lógica, veja-se: 

                                                             
4 STF, RE 100.750-8 PE, Segunda Turma, Relator: Ministro Djaci Falcão, Data do Julgamento: 11/10/1983. 
EMENTA: Mandado de segurança. É correto o entendimento de que não se pode excluir de apreciação no âmbito 
do mandado de segurança os atos disciplinares que, não obstante corretos sob o ponto de vista formal e expedidos 
por autoridade competente, apresentem-se ilegais e abusivos no seu mérito. Isso, sob o prisma de legalidade, a 
importar em ofensa a preceito legal. Entrementes, não é dado ao Juiz cotejar a prova para concluir, em última 
análise, pela injustiça da pena disciplinar. Outrossim, o mandado de segurança não se presta ao exame da matéria 
de prova complexa e contraditória. Provimento do recurso extraordinário, cassando-se o mandado de segurança.  
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Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, 
o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-somente, sob o 
prisma da legalidade. Este é o limite do controle, quanto à extensão.  
O mérito está no sentido político do ato administrativo. É o sentido dele em 
função das normas da boa administração, ou, noutras palavras, é o seu sentido 
como procedimento que atende ao interesse público, e, ao mesmo tempo, o 
ajusta aos interesses privados, que toda medida administrativa tem de levar 
em conta. Por isso, exprime um juízo comparativo. 
Compreende os aspectos, nem sempre de fácil percepção, atinentes ao acerto, 
à justiça, utilidade, equidade, razoabilidade, moralidade etc. de cada 
procedimento administrativo. 
Esses aspectos, muitos autores resumem no binômio: oportunidade e 
conveniência. Envolvem eles interesses e não direitos. Ao Judiciário não se 
submetem os interesses que o ato administrativo contrarie, mas apenas os 
direitos individuais, acaso feridos por ele. 
O mérito é de atribuição exclusiva do Poder Executivo, e o Poder Judiciário, 
nele penetrando, faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio 
de separação e independência dos poderes. Os elementos que o constituem são 
dependentes de critério político e meios técnicos peculiares ao exercício do 
Poder Administrativo, estranhos ao âmbito, estritamente jurídico, da 
apreciação jurisdicional.5 

  

Assim, nas hipóteses de ato administrativo discricionário, o agente deveria apenas ter 

a preocupação de não se afastar do que preconiza a lei, garantindo a obediência ao princípio da 

legalidade, bem como precisaria observar a finalidade daquele ato. 

Impende destacar, aliás, quando se fala em finalidade, que o agente público em sua 

atuação, além de considerar o resultado pretendido naquele caso específico – objeto imediato –

, precisa considerar o objeto mediato, isto é, a persecução do interesse público. Por essa razão, 

inclusive, Medauar utiliza a expressão liberdade onerosa6 para se referir a essa certa margem 

de escolha à disposição da autoridade. 

É necessário, assim, que a decisão a ser adotada pelo administrador, dentre todas as 

opções de igual modo juridicamente válidas, seja concretizada atentando-se para aquela que 

melhor atenda aos interesses envolvidos na referida situação.  

No que tange a esta matéria, Carvalho Filho assim dispõe:  

 
Salienta, todavia, moderna doutrina que os atos discricionários não estampam 
uma liberdade absoluta de agir para o administrador. A avaliação que se 
permite ao administrador fazer tem que estar em conformidade com o fim 
legal, ou seja, aquele alvo que a lei, expressa ou implicitamente, busca 
alcançar. Não havendo tal conformidade, o ato não é licitamente produzido, 

                                                             
5 FAGUNDES, M. Seabra. O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário, 7ª edição atualizada por 
Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 179-182.  
6 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno, 17ª edição revista e atualizada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 124.  
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pois estará vulnerando o princípio da legalidade, hoje erigido à categoria de 
princípio administrativo (art. 37, CF).7  

  

Logo, os únicos parâmetros para a tutela jurisdicional de um ato administrativo 

discricionário seriam a legalidade e a finalidade, não cabendo ao Poder Judiciário exercer um 

controle sobre o chamado conteúdo político daquele ato, isto é, sobre matéria própria, em tese, 

à gestão da coisa pública.  

 

1.2 OS DIFERENTES GRAUS DE VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 

Tal percepção, no entanto, tem sido relativizada, principalmente se considerarmos o 

advento do fenômeno da constitucionalização do direito e a existência do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, fincado no artigo 5º, XXXV, da CRFB/1988 e, como tal, com 

status de direito fundamental no ordenamento jurídico pátrio.  

Assim, conforme a redação do referido artigo, “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, de modo que é necessário discorrer sobre a 

possibilidade de controle do mérito administrativo no atual panorama jurídico, tema de debate 

trazido por administrativistas modernos.  

A constitucionalização do direito ocorrida a partir da segunda metade do século XX e 

notada, em primeiro lugar, na Lei Fundamental de 1949 da Alemanha, a partir da qual se 

verificou a existência de normas constitucionais condicionantes da interpretação de todo o 

sistema jurídico, por essa mesma razão, provocou significativas modificações em todos os 

ramos do Direito.  

Quanto aos fatores que levaram ao surgimento desse fenômeno, impende destacar a 

síntese elaborada pelo Professor e Ministro Barroso: 

 
Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção 
aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas 
no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, 
(i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja 
consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como 
marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos 
fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como marco 
teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da 
Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de 
uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de 

                                                             
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 30ª edição revista, atualizada e 
ampliada. São Paulo: Atlas, 2016, p. 136.  
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fenômenos resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização 
do Direito.8  

 

Na seara administrativista, a constitucionalização do direito acarretou mudanças 

significativas aos paradigmas do direito administrativo. Uma delas diz respeito à necessidade 

de respeito ao princípio da legalidade, uma vez que, a partir de então, não deveria ser observada 

apenas a lei em sentido formal, mas também as próprias normas presentes no texto 

constitucional. 

Logo, a atuação administrativa passou a estar atada ao ordenamento jurídico como um 

todo, razão pela qual não caberia mais fazer a rígida e estática oposição distinguindo os atos 

administrativos vinculados dos atos administrativos discricionários, uma vez que seria 

necessária uma análise casuística da observância aos princípios e às regras constitucionais. 

Surge, então, o chamado princípio da juridicidade administrativa.  

Dieter Grimm, doutrinador alemão, denomina como fenômeno da jurisdição 

constitucional, ocorrido na segundo metade do século XX na Alemanha, o triunfo do controle 

judicial do poder realizado pelos tribunais constitucionais.  Nessa perspectiva, merece destaque 

a posição do autor: 

 
A vinculação constitucional a que a política está submetida no Estado 
democrático é uma vinculação jurídica. Só se podem verificar quais 
exigências ela faz à política, na situação concreta de ação ou no caso concreto 
de conflito, por meios jurídicos, não por políticos. Em vista disso, questões 
constitucionais devem ser decididas, por fim, profissional e autonomamente, 
caso a vinculação constitucional deva se impor. Embora também não falte 
profissionalismo jurídico ao aparelho estatal, ele não goza aí de nenhuma 
autonomia, estando, sim, inserido dentro das hierarquias políticas. Destarte, 
controles jurídicos dentro da política não são sem valor.9 

  

Gustavo Binenbojm, um dos principais expoentes da teoria do direito administrativo 

contemporâneo no Brasil, quanto ao tema, manifestou-se nesses termos: 

 
A emergência da noção de juridicidade administrativa, com a vinculação 
direta da Administração à Constituição, não mais permite falar, tecnicamente, 
numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e atos discricionários, mas, 
isto sim, em diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à 
juridicidade. A discricionariedade não é, destarte, nem uma liberdade 
decisória externa ao direito, nem um campo imune ao controle jurisdicional. 

                                                             
8 BARROSO, Luís Roberto. Artigo Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito no Brasil (O triunfo 
tardio do Direito Constitucional no Brasil), p. 15.  
9 GRIMM, Dieter. Constituição e Política, Volume 3. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 169-170.  
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Ao maior ou menor grau de vinculação do administrador à juridicidade 
corresponderá, via de regra, maior ou menor grau de controlabilidade judicial 
dos seus atos10.  

  

Binenbojm defende, ainda, que esses diferentes graus de vinculação não são analisados 

a partir de uma lógica puramente normativa, ou seja, a partir apenas da interpretação das normas 

que guardam relação com o caso concreto. 

Desse modo, esse nivelamento de vinculação deve observar, além das normas 

aplicáveis à situação, os procedimentos adotados pela Administração Pública e as competências 

e responsabilidades dos órgãos decisórios.  

Esses três elementos a serem examinados, isto é, as normas, os procedimentos e as 

competências/responsabilidades integram o chamado critério jurídico-funcionalmente 

adequado, o qual, como explica Binenbojm, apoiado nas lições de Andreas Krell, tem como 

base o princípio da separação dos poderes, assentado, no caso brasileiro, no artigo 2º da 

Constituição da República, segundo o qual “São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

Nesse sentido, faz-se válido destacar as considerações de Binenbojm: 

 
Como explica Andres Krell, de forma magistralmente clara, o enfoque 
jurídico-funcional (funktionell-rechtliche Betrachtungsweise) parte da 
premissa de que o princípio da separação de poderes deve ser entendido, 
hodiernamente, como uma divisão de funções especializadas, o que enfatiza a 
necessidade de controle, fiscalização e coordenação recíprocos entre os 
diferentes órgãos do Estado democrático de direito. Assim, as diversas figuras 
que caracterizam os diferentes graus de vinculação à juridicidade (vinculação 
plena, conceito jurídico indeterminado, margem de apreciação, opções 
discricionárias, redução da discricionariedade a zero) nada mais são que os 
códigos dogmáticos para uma delimitação jurídico-funcional dos âmbitos 
próprios da Administração e dos órgãos jurisdicionais. Portanto, ao invés de 
uma predefinição estática a respeito da controlabillidade judicial dos atos 
administrativos (como em categorias binárias, do tipo ato vinculado versus ato 
discricionário), impõe-se o estabelecimento de critérios de uma dinâmica 
distributiva “funcionalmente adequada” de tarefas e responsabilidades entre 

Administração e Judiciário, que leve em conta não apenas a programação 
normativa do ato a ser praticado (estrutura dos enunciados normativos 
constitucionais, legais ou regulamentares incidentes ao caso), como também 
a “específica idoneidade (de cada um dos Poderes) em virtude da sua estrutura 

orgânica, legitimação democrática, meios e procedimentos de atuação, 
preparação técnica etc., para decidir sobre a propriedade e a intensidade da 

                                                             
10 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização, 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 220. 
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revisão jurisdicional de decisões administrativas, sobretudo das mais 
complexas e técnicas.”11  

  

Em assim sendo, ao invés de ser afirmado que o Judiciário não pode, em hipótese 

alguma, adentrar no mérito administrativo, é preciso verificar, no caso concreto, o grau de 

vinculação dos atos administrativos à juridicidade, dando fim a essa dicotomia inflexível entre 

atos vinculados e atos discricionários.  

Observando-se a situação fática, logo, se a decisão exigir complexidade elevada e 

conhecimento específico, o poder de ingerência do Judiciário quanto aos atos administrativos 

deverá ser menor, uma vez que o gestor da coisa pública tem maior aptidão deliberativa a 

respeito daquele caso. 

Há contextos, inclusive, em que a decisão derradeira deve ser adotada pelo Poder 

Executivo, tendo em vista a legitimação deste por meio do voto popular ou, até mesmo, pela 

concretização de algum dos instrumentos de participação democrática direta como o plebiscito 

e o referendo, os quais, no caso brasileiro, encontram amparo no artigo 14 da Carta Magna.   

Por outro lado, o controle feito pelo Poder Judiciário deverá ser maior na medida em 

que o for a discricionariedade do ato em relação aos direitos fundamentais dos administrados, 

revelando-se necessário observar os limites das normas aplicáveis àquela hipótese e, em todo o 

caso, atentar para o princípio da proporcionalidade. 

 
Assim, se as ponderações feitas pelo administrador (ou mesmo as do 
legislador) na conjugação entre interesses coletivos e direitos fundamentais 
revelarem-se desproporcionais ou irrazoáveis, caberá ao Poder Judiciário 
proceder a sua invalidação. Em tal caso, o papel primordial dos juízes no 
resguardo do sistema de direitos fundamentais autoriza um controle mais 
acentuado sobre a atuação administrativa, respeitando sempre o espaço de 
conformação que houver sido deixado pela diretriz normativa.12  

  

Destaque-se, ainda, o uso histórico do interesse público como instrumento para um 

exercício arbitrário da discricionariedade administrativa, de modo que, alegando agir tendo 

como alvo tal conceito jurídico indeterminado, em que se infere apenas que a Administração 

deve pautar a sua atuação em benefício da coletividade, ao defender, ademais, que esta tem 

preponderância sobre o particular, o agente cometia (e ainda comete) desmandos 

desrespeitando direitos dos administrados. 

                                                             
11 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização, 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 40.  
12 Ibidem, p. 41.  
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Conclui-se, em vista disso, não ser mais cabível dizer que nos atos que envolvem o 

poder discricionário não pode existir controle judicial em relação ao conteúdo propriamente 

dito do referido ato.  

Afinal, o fenômeno da principialização13 do direito brasileiro, como acertadamente 

destaca Binenbojm, trouxe como corolário o aumento da submissão dos atos discricionários à 

juridicidade, de modo que a diferenciação entre atos administrativos discricionários e atos 

administrativos vinculados agora deve ser feita tendo como base o grau de vinculação.  À 

medida que os primeiros estão sujeitos ao que determina a lei, os últimos estão ligados 

diretamente aos princípios e valores, sobretudo, os constitucionais.   

Nota-se, inclusive, que essa teoria moderna vem sendo utilizada em julgamentos do 

próprio Supremo Tribunal Federal, como é verificável nos acórdãos MS 26849 Agr/DF e Rcl 

11243/REPÚBLICA ITALIANA.  

Quanto ao primeiro julgado mencionado, merece destaque um trecho do voto do 

Ministro Luiz Fux: 
De outra banda, ainda que se autorizasse o controle jurisdicional no caso 
vertente à luz da concepção hodierna de graus de vinculação dos atos 
administrativos à juridicidade, não seria possível encampar a pretensão 
veiculada pelo Impetrante.  Com efeito, a noção de discricionariedade vem 
sendo paulatinamente revisitada pela moderna dogmática do direito público 
brasileiro, para reconhecer que os espaços de escolha próprios das autoridades 
eleitas não configuram plexos de competências externos ao próprio 
ordenamento jurídico. A rigor, nos últimos anos viu-se emergir no 
pensamento jurídico nacional o princípio constitucional da juridicidade, que 
repudia pretensas diferenças estruturais entre atos de poder, pugnando pela 
sua categorização segundo os diferentes graus de vinculação ao direito, 
definidos não apenas à luz do relato normativo incidente na hipótese, senão 
também a partir das capacidades institucionais dos agentes públicos 
envolvidos. Com felicidade invulgar, Gustavo Binenbojm esclarece o ponto: 
as diversas categorias jurídicas que caracterizam os diferentes graus de 
vinculação à juridicidade (vinculação plena ou alto grau, conceito jurídico 
indeterminado, margem de apreciação, opções discricionárias, redução da 
discricionariedade a zero) nada mais são do que códigos dogmáticos para 
uma delimitação jurídico-funcional dos âmbitos próprios de atuação da 
Administração [e do legislador] e dos órgãos jurisdicionais (BINENBOJM, 
Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro, Renovar, 
2006, p. 226). Trata-se da superação da atávica dicotomia entre atos 
vinculados v. atos discricionários, que passa a admitir o controle jurisdicional 
mais ou menos intenso conforme o grau de vinculação do ato administrativo 
à juridicidade14.  

                                                             
13 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização, 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 224. 
14 STF, MS 26849 AgR/DF, AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA, Órgão julgador: Tribunal Pleno, 
Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Julgamento:  10/04/2014,   Publicação: 21/05/2014, Inteiro Teor disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5914335. 
 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5914335
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O caso do acórdão cujos trechos foram acima transcritos refere-se a um agravo 

regimental (o segundo do qual se valeu o agravante) interposto em face da decisão que 

extinguiu, por perda superveniente de objeto, mandado de segurança impetrado em face de atos 

imputados ao Tribunal de Contas da União, ao Presidente do Concurso Público para provimento 

do cargo de Auditor do TCU e ao Presidente da República, por ter sido homologado o resultado 

final do concurso público para o cargo de Auditor do TCU.  

Em suma, o impetrante alegou que havia sido atribuída pontuação indevida aos títulos 

apresentados pelo ora litisconsorte passivo, de modo que ele - o impetrante - deveria ter sido o 

primeiro colocado no certame em vez daquele. O referido writ foi extinto devido à informação 

quanto à criação de cargo no quadro de auditores para o qual havia sido nomeado o impetrante.  

Ao final, o STF, por maioria, deu provimento ao segundo agravo regimental interposto 

contra a decisão que extinguiu o mandado de segurança diante da perda superveniente do objeto 

e, na sequência, negou provimento ao primeiro agravo interposto em face da decisão que negou 

seguimento ao writ por ausência de direito líquido e certo, mantendo a extinção do referido 

remédio constitucional pela mesma razão.  

 

1.3 A INTERFERÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO EM UM DIREITO 

FUNDAMENTAL, SEGUNDO A VISÃO MODERNA 

Consoante a teoria administrativista moderna, é possível, portanto, que os atos 

administrativos discricionários, isto é, aqueles que permitem ao agente certa liberdade de ação, 

sejam objeto do controle judicial, principalmente se constatadas violações às normas 

constitucionais disciplinadoras dos direitos fundamentais, ainda que seja alegada a observância 

à finalidade deste ato.  

Nesse sentido, cabe frisar que o objeto mediato de um ato administrativo é o interesse 

público, empregado aqui no sentido de interesse da sociedade como um todo. A esse respeito, 

Medauar faz as seguintes considerações: 

 
Se é difícil enunciar um conceito jurídico preciso de interesse público, parece, 
no entanto, possível associá-lo ao que deveria ser o bem de toda a população, 
a uma percepção geral das exigências da sociedade. Evidente que atos 
administrativos podem atender a fins públicos atinentes, de modo imediato, a 
uma parcela da população e, de modo mediato, a toda a população. Por 
exemplo: a desapropriação para construção de uma escola no bairro x atende 
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mais diretamente aos moradores desse bairro e indiretamente a toda a 
sociedade.15 

  

Inclusive, considerando que desde as definições mais tradicionais, dentre os elementos 

do ato administrativo, isto é, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, apenas os dois 

últimos poderiam ser discricionários, verifica-se, pois, que a finalidade da ação do gestor 

público, antes mesmo do debate atual, sempre esteve previamente vinculada à lei.  

A própria doutrina clássica, aliás, defende ser o desvio de finalidade uma das poucas 

possibilidades de controle judicial do ato administrativo. No que tange ao tema, impende 

destacar algumas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual optou por chamar tal 

evento de desvio de poder: 
 

Tanto como no exame dos motivos, também na perquirição da finalidade o 
Judiciário comparece a fim de controlar a legitimidade da atuação 
administrativa. [...] 
No desvio de poder o agente, ao manipular um plexo de poderes, evade-se do 
escopo que lhe é próprio, ou seja, extravia-se da finalidade cabível em face da 
regra em que se calça. Em suma: o ato maculado deste vício direciona-se a um 
resultado diverso daquele ao qual teria de aportar ante o objetivo da norma 
habilitante. Há, então, um desvirtuamento do poder, pois o Poder Público, 
como de outra feita averbamos, falseia, deliberadamente ou não, com 
institutos subalternos ou não, aquele seu dever de operar o estrito 
cumprimento do que se configuraria, ante o sentido da norma aplicanda, como 
o objetivo prezável e atingível pelo ato. Trata-se, pois, de um vício objetivo, 
pois o que importa não é se o agente pretendeu ou não discrepar da finalidade 
legal, mas se efetivamente dela discrepou.16 

  

Frise-se que não importa se o administrador possuía a intenção de se afastar da 

finalidade do ato, mas que, de fato, tenha-o feito, inclusive quanto à inobservância do objeto 

mediato do ato, o qual se consubstancia no interesse público conforme já exposto.  

Assim, ainda que no exercício do chamado juízo de conveniência e oportunidade, 

como é definido, em síntese, o mérito administrativo, o gestor da coisa pública deve avaliar os 

direitos fundamentais impactados com a referida atuação a ser desenvolvida por ele, bem como 

o interesse público em geral existente naquele caso concreto, enquanto objeto mediato ou 

indireto de sua atuação, além de se preocupar com o objeto pretendido com a referida ação ou 

com apenas a parcela da população atingida de forma direta.   

                                                             
15 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 18ª edição revista e atualizada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 161.  
16 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo, 32ª edição, revista e atualizada até a 
Emenda Constitucional 84, de 2.12.2014. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 1007-1008.  
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Faz-se mister, logo, observar a seguinte hipótese. Um fato administrativo, ou seja, o 

exercício de uma função administrativa que gera resultados no mundo exterior, a denominada 

atividade material do Estado, citando-se o exemplo de uma obra pública, é precedida de um ato 

administrativo discricionário envolvendo a escolha do projeto executivo a ser seguido naquele 

empreendimento. 

Na medida em que essa atuação referente à seleção do projeto, enquanto pautada no 

mérito administrativo, pode gerar violação de determinados direitos fundamentais, maior é o 

grau de vinculação desse ato à juridicidade administrativa, sendo possível, pois, o controle do 

mesmo por parte do Poder Judiciário, como defende a doutrina moderna e tem começado a ser 

observado na jurisprudência pátria (vide o MS 26849 AgR/DF, do STF, acima ementado).  

Imagine-se, ainda, que o direito fundamental a ser violado por meio desse ato 

administrativo seja o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

expressamente previsto na Constituição da República, em seu artigo 225, no Capítulo VI do 

Título referente à Ordem Social, e que, como tal, tem aplicação imediata, com fulcro no artigo 

5º, §1º da mesma Constituição.  

Nesse caso, então, revela-se de suma importância tecer algumas considerações acerca 

da incidência na tutela ambiental do debate trazido pelos administrativistas modernos no que 

diz respeito à juridicidade administrativa e aos diferentes níveis de vinculação do ato 

administrativo, tema que será abordado de forma mais esmiuçada no próximo capítulo deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

2 A INCIDÊNCIA DESSE DEBATE NA TUTELA DO DIREITO 

CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

2.1 O DIREITO AO MEIO AMBIENTE QUANTO DIREITO FUNDAMENTAL DE 3ª 

GERAÇÃO 

A evolução da noção de direitos fundamentais tais como concebidos atualmente é 

marcada por um longo processo histórico de conquistas por parte dos indivíduos, tendo sido 

estabelecida pela doutrina uma divisão em gerações, cada qual baseada em um valor específico, 

de modo que hoje em dia se fala até na quinta geração de direitos fundamentais. Para fins deste 

estudo, porém, cabe destacarmos apenas as três primeiras.  

Os direitos fundamentais de primeira geração marcaram a passagem do regime 

autoritário para o Estado de Direito no século XVIII, tendo como características as liberdades 

individuais e o absenteísmo estatal e baseando-se no valor da igualdade formal. Fala-se, pois, 

dos direitos civis e políticos, os quais são considerados direitos negativos na medida em que, 

para a sua efetivação, exigem uma abstenção por parte do Estado.  

Os direitos fundamentais de segunda geração, por sua vez, tiveram como marcos a 

Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial, ocorridas, respectivamente, nos séculos 

XIX/XX. Trata-se dos direitos sociais, que têm como base o valor da igualdade material e, por 

necessitarem de uma atuação estatal específica para a sua concretização, são considerados 

direitos positivos.  

No mais, os direitos fundamentais de terceira geração, decorrentes das mudanças 

ocorridas a partir do desenvolvimento tecnológico e científico, ligam-se ao valor da fraternidade 

ou solidariedade e estão relacionados ao desenvolvimento e progresso. 

No que tange a esta última categorização, cabe destacar o entendimento de Bobbio, 

que, após se referir aos direitos individuais e sociais, referiu-se ao direito ambiental como um 

direito fundamental de terceira geração. A esse respeito, frise-se: 

 
Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de direitos de segunda 
geração, emergiram hoje os chamados direitos de terceira geração, que 
constituem uma categoria, para dizer a verdade, ainda excessivamente 
heterogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que efetivamente se 
trata. O mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos ecológicos: 
o direito de viver num ambiente não poluído.17 

 

                                                             
17 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho; Apresentação de Celso Lafer. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 9.  
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Bobbio, que se contrapunha à ideia de jusnaturalismo, isto é, dos homens como 

titulares de direitos naturais, defendia que a noção humana de fazer jus a determinadas 

categorias de direitos era consequência de mudanças que ocorriam nas estruturas sociais e eram 

possibilitadas pelo desenvolvimento técnico. Nesse sentido: 

 

Os direitos de terceira geração, como o de viver num ambiente não poluído, 
não poderiam ter sido sequer imaginados quando foram propostos os de 
segunda geração, do mesmo modo como estes últimos (por exemplo, o direito 
à instrução ou à assistência) não eram sequer concebíveis quando foram 
promulgadas as primeiras declarações setecentistas. Essas exigências nascem 
somente quando nascem determinados carecimentos. Novos carecimentos 
nascem em função da mudança das condições sociais e quando o 
desenvolvimento técnico permite satisfazê-los. Falar de direitos naturais ou 
fundamentais, inalienáveis ou invioláveis, é usar fórmulas de uma linguagem 
persuasiva, que podem ter uma função prática num documento político, a de 
dar maior força à exigência, mas não têm nenhum valor teórico, sendo 
portanto completamente irrelevantes numa discursão de teoria do direito18. 

  

Os direitos fundamentais de terceira geração, então, estão destinados à proteção do 

gênero humano e, como tais, são chamados de direitos transindividuais. Possuem um rol 

exemplificativo, o qual tem como um de seus principais integrantes o direito ao meio ambiente. 

 

2.2 DIREITO AMBIENTAL: UM DIREITO DIFUSO, COLETIVO OU INDIVIDUAL 

HOMOGÊNEO? 

Nessa senda, cabe destacar que, quanto à tutela coletiva, a classificação e a 

diferenciação dos direitos coletivos em sentido amplo pode ser extraída a partir da leitura do 

parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), 

que dispõe: 

 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, 
os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base; 

                                                             
18 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho; Apresentação de Celso Lafer. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 10.  
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 III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum. 

 

Pode ser um direito coletivo strictu sensu ao se pensar no caso de moradores de um 

mesmo condomínio que sofreram lesão a seu direito ao meio ambiente em razão de um 

empreendimento vizinho que vem causando poluição sonora.  

Pode ser também um direito individual homogêneo. Por exemplo, no desastre ocorrido 

na cidade de Mariana, em Minas Gerais, após o rompimento da barragem de uma mineradora 

em novembro de 2015, os habitantes do local atingido pelos impactos ambientais decorrentes 

do incidente, isto é, pessoas determinadas, sofreram lesão ao seu direito individual homogêneo 

ao meio ambiente.  

Ademais, o direito ao meio ambiente, tendo como base o artigo acima mencionado, 

pode ser considerado um direito difuso, pois além de pertencer a uma coletividade de indivíduos 

e ter natureza indivisível, pode ter como titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato. É o caso do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

as presentes e futuras gerações.  

Assim, o tema deste estudo relaciona-se ao direito difuso ao meio ambiente, ou seja, 

aquele titularizado por todos, sem qualquer distinção. 

 

2.3 O DIREITO AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi a primeira no 

ordenamento jurídico pátrio a se referir de forma específica à proteção ambiental, assegurando 

que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Nesse sentido, assim 

dispõe o artigo 225 da Carta Magna: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
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. 
 

Note-se, assim, que o referido dispositivo constitucional se inspirou no artigo 66 da 

Constituição Portuguesa de 1976, vigente até os presentes dias, que em seu item 1, determina 

que “Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e 

o dever de o defender”19.  

                                                             
19 Disponível no sítio eletrônico 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx  

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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O direito a ser protegido, pela leitura desse artigo, é o “direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. 

Logo, José Afonso da Silva defende que há dois objetos de tutela jurídica: a qualidade do meio 

ambiente (objeto imediato) e a qualidade de vida (objeto mediato). 

Afinal, como o meio ambiente é o espaço em que os indivíduos estabelecem a sua 

existência, as condições em que aquele se encontra repercutem de forma retilínea na vida destes. 

Fala-se, então, não apenas em um direito ambiental, mas no direito à vida (art. 5º, CRFB/1988) 

e no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/1988).   

Dessa forma, é preciso buscar o equilíbrio do meio ambiente para que seja possível 

conferir uma vida harmoniosa aos que o circundam. E, nesse sentido, não se pode esquecer que 

o texto constitucional deixou claro que não se trata de qualquer estabilidade, mas sim de um 

equilíbrio de forma ecológica, o que significa dizer que devem ser observadas nessa definição 

as relações entre o meio ambiente e os seres que nele vivem.   

A respeito desse tema, pontua José Afonso:  
 

“O equilíbrio natural – lembra H. Friedel – não é como o de uma balança 
imóvel, carregada de pesos iguais repartidos entre os dois pratos. É antes o 
equilíbrio de um pêndulo, com oscilações regulares”. Esse equilíbrio é 
mantido em virtude de diversos fatores de regulação. Se algum desses fatores 
for perturbado, o equilíbrio natural se rompe. Esse equilíbrio não satisfaz à 
norma constitucional. Esta não quer um ambiente equilibrado, mas intocável. 
O “ecologicamente” refere-se, sim, também à harmonia das relações e 
interações dos elementos do habitat, mas deseja especialmente ressaltar as 
qualidades do meio ambiente mais favoráveis à qualidade da vida. Não ficará 
o Homem privado de explorar os recursos ambientais na medida em que isso 
também melhora a qualidade da vida humana, mas não pode ele, mediante tal 
exploração, desqualificar o meio ambiente de seus elementos essenciais, 
porque isso importaria desequilibrá-lo e, no futuro, implicaria seu 
esgotamento. O que a Constituição quer evitar, com o emprego da expressão 
“meio ambiente ecologicamente equilibrado”, é a idéia, possível, de um meio 

ambiente equilibrado sem qualificação ecológica, isto é, sem relações 
essenciais dos seres vivos entre si e deles com o meio.20  

  

No mais, frise-se que o referido dispositivo constitucional, nos termos das lições de 

José Afonso da Silva, é tido como norma-matriz21 da proteção ao meio ambiente no Brasil e, 

por estar inserido no capítulo referente à ordem social, o direito nele assegurado é considerado 

um direito social, que como tal, depende de uma atuação positiva do Estado para a sua 

efetivação.  

                                                             
20 DA SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional, 5ª edição. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 88.  
21 Ibidem, p. 52. 
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A respeito do direito ao meio ambiente, José Afonso assim aponta: 

 
Este não fora previsto como tal, no art. 6º, mas um capítulo sobre o assunto 
integra o título da ordem social, onde se estatui que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, 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 (art. 
225). É um campo que integra, na sua complexidade, a disciplina urbanística, 
mas se revela como social, na medida em que sua concreção importa em 
prestação do Poder Público22 

  

Inclusive, o próprio texto do artigo delega ao Poder Público, além da coletividade, o 

ônus de defender e preservar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No que 

concerne à atuação estatal, por exemplo, o §1º estabelece, de maneira expressa, alguns deveres 

que competem ao Poder Público. São eles:  

 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;         
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;             III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a 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;  
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;       
V - 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;            
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - 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 a crueldade.    

 

As normas acima transcritas são consideradas, pois, “normas-instrumentos da eficácia 

do princípio [contido no caput], mas também são normas que outorgam direitos e impõem 

deveres”23, na medida em que estabelecem alguns dos meios necessários para a efetivação do 

direito ambiental por parte do Poder Público.  Nessa lógica, leia-se: 

                                                             
22 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 37ª edição revista e atualizada (até a Emenda 
Constitucional n. 76 de 28.11.2013). São Paulo: Malheiros, 2014, p. 320.  
23 DA SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional, 5ª edição. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 52. 
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As normas constitucionais assumiram a consciência de que o direito à vida, 
como matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, é que há de 
orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. 
Compreendeu que ele é um valor preponderante, que há de estar acima de 
quaisquer considerações como as de desenvolvimento, como as de 
desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, como as da 
iniciativa privada. Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, 
a toda evidência, não podem primar sobre o direito fundamental à vida, que 
está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente, que é 
instrumental no sentido de que, através dessa tutela, o que se protege é um 
valor maior: a qualidade da vida humana. 24 

 

Cabe frisar, ainda, que como se trata de um direito fundamental, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado tem aplicação imediata, com fulcro no artigo 5º, §1º da 

CRFB/1988, o que significa dizer que aos direitos fundamentais, implícitos ou explícitos no 

texto constitucional, é conferida eficácia direta e independente de regulação infraconstitucional. 

Noutro giro, verifica-se que uma das consequências positivas da constitucionalização 

do direito ambiental a partir de 1988, como inclusive defendem Canotilho e Morato Leite, é a 

redução da discricionariedade administrativa.  

Uma vez que a matéria afeta ao meio ambiente deslocou-se da esfera 

infraconstitucional para ganhar espaço no próprio texto da Carta Magna, incumbindo o 

administrador público de garantir a existência real do direito ambiental, aquele deve observar 

este ao exercer um ato discricionário.  

Nesse sentido, merecem destaque as palavras desses autores:  

 
Vistos por outro ângulo, os comandos constitucionais reduzem a 
discricionariedade da Administração Pública, pois impõem ao administrador 
o permanente dever de levar em conta o meio ambiente e de, direta e 
positivamente, protegê-lo, bem como exigir seu respeito pelos demais 
membros da comunidade, abrindo ao cidadão a possibilidade de questionar 
“ações administrativas que de forma significativa prejudiquem os sistemas 

naturais e a biodiversidade”.  
Daí que ao Estado não resta mais do que uma única hipótese de 
comportamento: na formulação de políticas públicas e em procedimentos 
decisórios individuais, optar sempre, entre as várias alternativas viáveis ou 
possíveis, por aquela menos gravosa ao equilíbrio ecológico, aventando, 
inclusive, a não ação ou manutenção da integridade do meio ambiente pela via 
de sinal vermelho ao empreendimento proposto.25  

 

                                                             
24 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 37ª edição revista e atualizada (até a Emenda 
Constitucional n. 76 de 28.11.2013). São Paulo: Malheiros, 2014, p. 863-864.  
25 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, 
6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 101. 
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2.4 A INTERFERÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO NO DIREITO 

CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

Considerando o modelo de proteção ao meio ambiente escolhido pelo Constituinte de 

1988, verifica-se que houve uma restrição à liberdade de escolha tanto em relação aos 

particulares quanto em relação ao próprio Estado.  

Logo, não existe uma autonomia da vontade propriamente dita conferida aos 

particulares quando seus atos esbarram no direito ao meio ambiente, da mesma forma em que 

ao administrador público é restringida ainda mais sua certa margem de liberdade em algum ato 

discricionário que repercuta no direito ambiental. 

Nesse sentido, impende destacar que o direito ao meio ambiente é considerado um 

direito de toda a humanidade, sobretudo diante da preocupação concernente à sua garantia às 

presentes e às futuras gerações, revelando se tratar de um direito de quem ainda sequer possui 

personalidade civil (pelo fato de ainda não existir). 

Constata-se, então, que esse direito detém intrínseca relação com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, haja vista ser inerente à própria condição humana, merecendo 

destaque as considerações de Ayala abaixo transcritas:  

 
Somente se pode conceber dignidade a partir de uma referência deôntica que 
considera a coletividade sob uma perspectiva de escala diferenciada, 
vinculada a noção de humanidade. Portanto, o dever estatal e os deveres 
fundamentais atribuídos a cada membro desta comunidade política não se 
esgotam, no projeto de sociedade delineado pela Constituição brasileira, na 
garantia do bem-estar e na qualidade de vida destes mesmos membros, senão 
apontam para uma tarefa (estatal) e para deveres (estatais e sociais) perante a 
humanidade. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe, nessa 
direção, deveres estatais e deveres fundamentais sujeitos a uma escala de 
concretização.26  

 

Nessa lógica, tem-se a necessidade de uma vedação ao retrocesso consubstanciada em 

um princípio, bem como a noção de um mínimo ecológico de existência 27, de modo a preservar 

o direito fundamental ao meio ambiente por meio dos deveres de proteção conferidos a todos, 

incluindo o Estado, consoante o texto constitucional. 

Desse modo, a atuação pública deve se preocupar em garantir a redução dos riscos de 

impactos ambientais, em maior ou menor escala, uma vez que, ao serem observadas em um 

                                                             
26 AYALA, Patrick de Araújo. Dano ambiental na sociedade de risco. Vários autores. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 111-112. 
27 Ibidem, p. 114.  
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panorama amplo, quaisquer lesões, ainda que pareçam simples, contribuem para o avanço de 

processos modificadores do meio ambiente global e causadores de danos climáticos nesse 

mesmo nível.   

A esse respeito, tem-se a seguinte lição de Ayala: 

 

[...] a própria condição e a posição dos deveres estatais de proteção do meio 
ambiente enumerados no texto brasileiro permitem que sejam expostas duas 
consequências de grande relevância.  
Pela primeira, tem-se que há, também na ordem constitucional brasileira, um 
dever estatal de reduzir os riscos ao meio ambiente. Pela segunda, que esse 
dever estatal de reduzir os riscos alcança indistintamente os riscos que estejam 
acessíveis ao conhecimento científico disponível (redução de seus efeitos) e 
mesmo os riscos inacessíveis, de forma plena, ao conjunto das manifestações 
desse conhecimento, reforçando-se – agora sob uma abordagem estrita de uma 
realidade objetiva do direito fundamental ao meio ambiente – a particularidade 
do regime da regulação de riscos definido pela Constituição ambiental 
brasileira.28  

  

Desta maneira, ainda que sejam arguidas medidas compensatórias como forma de 

afastar a violação a esse dever de proteção ao meio ambiente, tal alegação não merece prosperar, 

conforme é possível verificar ao serem analisadas algumas noções do ordenamento jurídico 

referente ao meio ambiente.  

Fala-se, pois, em três princípios basilares do direito ambiental moderno, a respeito dos 

quais é válido tecer algumas considerações. São eles o princípio da precaução, o do da 

prevenção e o da consideração da variável ambiental no processo decisório de políticas de 

desenvolvimento29. 

O princípio da precaução defende a máxima do “in dubio pro ambiente”, de modo que 

em caso de dúvida quanto ao acontecimento de algum evento que cause prejuízo ambiental, é 

preciso decidir a favor do meio ambiente e contra a atividade potencialmente danosa, de modo 

a obstaculizar a sua concretização.   

Nas palavras de Canotilho e Morato Leite, na hipótese de incidência desse princípio, 

“o ónus da prova da inocuidade de uma acção em relação ao ambiente é transferido do Estado 

ou do potencial poluído para o potencial poluidor”30. 

                                                             
28 AYALA, Patrick de Araújo. Dano ambiental na sociedade de risco. Vários autores. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 118. 
29 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, 8ª edição revista, atualizada e reformulada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 266.  
30 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; Leite, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, 
6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 71.  
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Os referidos autores entendem que é necessário haver limites em relação ao risco que 

justificou a aplicação desse princípio, bem como à medida utilizada no caso concreto em razão 

de sua adoção. Assim, o risco deve estar pautado em uma verossimilhança ou plausibilidade 

mínima e a medida adotada precisa ser proporcional, coerente e precária, no sentido de que 

pode ser revista a qualquer momento.  

Importante destacar que a República Federativa do Brasil ratificou sua adesão ao 

princípio da precaução ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no “Fórum 

Rio+5”. A esse respeito, é digno de nota o artigo 15 da Declaração do Rio: 

 
Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 
científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.31 

  
  

Adequando isso ao debate ora proposto, não se pretende alegar um caso de possível 

exposição das pessoas a substâncias tóxicas devido à exploração de uma mineradora de ferro 

por uma sociedade empresária, por exemplo, mas sim a hipótese de escolha do projeto executivo 

de uma obra pública que suprimiu árvores responsáveis por conferir certo bem-estar à 

população e integrantes do seu direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Por sua vez, a medida adotada ao ser aplicado o princípio da precaução seria, a título 

de exemplo, a escolha de um projeto executivo para a obra pública em que não fosse necessário 

tamanho corte de arbóreos.  

Destaque-se que há uma tênue distinção entre os princípios da precaução e da 

prevenção, como bem esclarecem Canotilho e Morato Leite: 
O princípio da precaução distingue-se, portanto, do da prevenção, por exigir 
uma proteção antecipatória do ambiente ainda num momento anterior àquele 
em que o princípio da prevenção impõe uma actuação preventiva, ou, como 
expressivamente refere David Freestone, “enquanto a prevenção requer que 

os perigos comprovados sejam eliminados, o princípio da precaução 
determina que a acção para eliminar possíveis impactes danosos no ambiente 
seja tomada antes de um nexo causal ter sido estabelecido com uma evidência 
absoluta”.32 

                                                             
31 Disponível no sítio eletrônico http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf  
32 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro, 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 72.  

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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Destarte, quando se fala em princípio da precaução, não há sequer certeza se o fato sob 

exame irá ocorrer, devendo, de qualquer forma, ser priorizada a incolumidade ambiental, ao 

passo que, ao tratar do princípio da prevenção, já existe efetiva comprovação de que certa 

atividade implicará danos ao meio ambiente, de modo que precisa ser evitada a sua 

consolidação ou minorados os seus efeitos.  

Os autores supramencionados citam motivos que justificam a necessidade de aplicação 

do princípio da prevenção, tais como, a possibilidade de irreversibilidade do meio ambiente ao 

status quo ante o evento danoso e a maior onerosidade presente na reconstituição do patrimônio 

ambiental do que na preservação deste.  

Nesse contexto, as políticas públicas, aqui empregadas como o conjunto de ações do 

governo que influenciam a vida dos cidadãos, na medida em que são direcionadas para estes, 

precisam observar os direitos destes e primar pelo bem-estar de todos. 

Ressalte-se, ainda, o princípio da consideração da variável ambiental no processo 

decisório de políticas de desenvolvimento33, segundo o qual deve ser observada a questão 

ambiental em qualquer decisão particular ou pública, como um ato administrativo, que possa 

gerar impactos negativos ao meio ambiente, tendo como um de suas principais instrumentos o 

Estudo de Impacto Ambiental.  

Nesse sentido, cabe frisar, em uma análise conjunta com os dois princípios 

anteriormente citados, que a tese aqui defendida não procura adentrar na questão da realização 

de um Estudo de Impacto Ambiental atestando a viabilidade ambiental de uma obra pública ou 

a fixação de medidas compensatórias a serem executadas por seus empreendedores. O que se 

defende, pois, é que tais providências sequer sejam necessárias a partir do momento em que um 

impacto colateral como a supressão de algumas árvores é evitado devido ao modelo de projeto 

escolhido. 

Sem nos aprofundarmos na matéria urbanística, uma vez que o cerne da discussão ora 

travada encontra guarida no direito ambiental, mas ressaltando que o meio ambiente é “a 

interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”34 cabe destacar que a própria 

etimologia da palavra cidadão remete à ideia daquele que habita as cidades. Nessa acepção, o 

planejamento urbano deve ser feito tendo como principal objetivo atender às necessidades da 

população, de modo que lhe seja garantida qualidade de vida.  

                                                             
33 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 8ª edição, revista, atualizada e reformulada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 266.  
34 DA SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional, 5ª edição. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 20. 
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Assim, quando, por meio de um ato administrativo discricionário, é necessário 

escolher o projeto executivo de uma obra pública, algumas indagações devem ser feitas: Obra 

pública para quê? E para quem?  

Respondendo a essas questões, se as cidades devem ser construídas para os cidadãos 

que nelas habitam, a fim de constituírem um espaço de realização do homem35, na busca de 

uma vida digna, as obras públicas devem ser pensadas atentando para os aspectos dos direitos 

titularizados por seus cidadãos. 

Logo, espera-se que sejam escolhidos, no caso das obras públicas, os projetos 

executivos que melhor atendam às necessidades cotidianas da população, de modo a organizar, 

racionalmente, a vida social nas cidades, criando os espaços comuns mais apropriados dentre 

as várias opções possíveis.  

Partindo da premissa de que os princípios da prevenção e precaução são normas 

fundamentais no Direito Ambiental Brasileiro, os projetos executivos das obras públicas devem 

evitar a degradação do meio ambiente ou minorar-lhe os prejuízos e não serem formulados para 

impactá-lo mais do que o necessário, ainda que com base em uma lógica de posterior 

compensação ambiental.  

Desse modo, se pode ser escolhido um projeto que não exija a supressão de indivíduos 

arbóreos, os quais cumprem uma função ambiental e social, este deve ser o eleito pela 

Administração. E não aquele que demande o corte de diversas árvores para adiante serem 

anunciadas medidas compensatórias como o replantio em outras áreas.  

Inclusive porque, em muitos casos, as árvores então suprimidas foram plantadas 

naquele exato local, por meio de uma anterior atuação do poder público, com o objetivo de 

conferirem certa qualidade de vida aos habitantes naqueles arredores. E mesmo que não 

existisse essa intenção inicial, é possível que tenha se tornado um fato social a fruição de tal 

vegetação pela população local como um mecanismo provedor de bem-estar. 

Nessa lógica, é válido lembrar a função urbanística da arborização quanto componente 

do meio ambiente urbano: 
A arborização das vias públicas, além da atenuação de ruídos, da fixação e 
retenção do pó, da reoxigenação do ar (como as áreas verdes), de oferecer 
frescura e projetar sombras, embeleza-as. Como em tudo o mais que diz com 
o urbanismo, também aqui não se há de cair no esteticismo gratuito, vazio, 
cumprindo ter em mente, na matéria, estas palavras de J. M. Alonso Velasco: 
“Sem suprimir o que possa ter de pitoresco, a vegetação deve empregar-se 
com um critério realista e não-romântico. As árvores, os arbustos, os prados e 

                                                             
35 SCARPI, Vinicius. Função social do direito ambiental / Maurício Mota coordenador. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009, p. 287.  
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as flores devem ser empregados com um critério racional, destinado a 
preencher função social assinada aos espaços verdes, dentro da qual, e sem 
sair-se dela, terão cabimento os diversos critérios decorativos e de 
ornamento”.36 

 

Assim, na medida em que as árvores não assumem só um papel decorativo e sim 

substancial quanto ao exercício da própria cidadania ao conferirem bem-estar aos cidadãos, e 

em que o planejamento urbano deve servir como um instrumento de promoção desse valor, é 

contraditório escolher o projeto executivo de obra pública sem atentar para a questão da 

arborização, tão importante nesse cenário quanto a noção das chamadas áreas verdes, formadas 

por parques e jardins.  

Diante disso, merece destaque a seguinte ponderação: 

 
Em um país eminentemente urbano, a cidade deve ser a grande fomentadora 
e promotora do bem-estar social e da qualidade de vida, cumprindo sua função 
social e ambiental, sendo geratriz do progresso com os máximos possíveis 
indicadores qualitativos e concessora do desenvolvimento mais próximo da 
sustentabilidade, ainda que o aparentemente impossível tenha de se render à 
necessidade de sobrevivência do ser humano, o qual já não pode prescindir da 
preocupação com as futuras gerações, o que faz com que maior atenção tenha 
de ser dada e conferida ao presente, pois cada dia menos tempo há para 
deslizes e equívocos no processo contínuo de urbanização e urbanificação.37 

 

Portanto, uma vez que cada elemento que existe na natureza tem uma função, a solução 

jurídica de um caso concreto deve ser obtida por meio da análise de um estudo da função que 

aquele bem possui para os que dele usufruem. Nessa perspectiva, a interferência de uma atuação 

pública no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mesmo que apenas em relação 

a umas dezenas de árvores que cumpriam uma função ambiental e urbanística, pode ser 

entendido como a violação de um direito fundamental e, como tal, dar ensejo a um controle por 

parte do Poder Judiciário.  

2.4.1 AÇÕES JUDICIAIS CABÍVEIS   

Há alguns meios processuais que visam à garantia da proteção do meio ambiente, o 

que é de conhecimento geral e, portanto, não constitui qualquer sobressalto. O que se defende 

aqui, no entanto, é que tais meios processuais típicos possam ser utilizados no controle judicial 

                                                             
36 DA SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro, 4ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 311.  
37 BONIZZATO, Luigi. Função social do direito ambiental / Maurício Mota coordenador. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009, p. 191-192.   
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do mérito administrativo quando em confronto com o direito fundamental ao meio ambiente. 

Fala-se, pois, da ação civil pública e da ação popular. 

A ação civil pública encontra-se disciplinada pela Lei Federal nº 7.347/1985 (ou 

LACP, como é conhecida), a qual, em seu artigo 1º, determina que por suas disposições são 

regidas as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio 

ambiente, ao consumidor; a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; à 

ordem urbanística; à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e ao 

patrimônio público e social. 

Esta ação, que deverá ser ajuizada no foro do local onde ocorrer o dano, conforme o 

artigo 2º da LACP, poderá ter como objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, com fulcro no artigo 3º da mesma lei.  

No que concerne aos legitimados para propor a ação civil pública, consoante o artigo 

5º, são estes: o Ministério Público; a Defensoria Pública; os entes federados; as entidades da 

administração pública indireta, isto é, autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades 

de economia mista; e as associações que, de forma simultânea, estejam constituídas 

regularmente há pelo menos 1 (um) ano e que tenham em sua finalidade institucional 

pertinência temática com o direito objeto daquela demanda.  

Segundo o § 4° do referido diploma legal, ainda, esse requisito da pré-constituição 

poderá ser dispensado quando houver manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou 

característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.  

O artigo 129, III, da Constituição da República determina que é uma das funções 

institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos. Nesse sentido, na forma do artigo 8º, §1º da LACP, o Ministério Público poderá 

instaurar inquérito civil ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, 

informações, exames ou perícias em prazo não inferior a 10 (dez) dias, os quais servirão para 

instruir a petição inicial da ação civil pública. 

 Assim, merece destaque o artigo 10 da LACP, o qual determina constituir crime 

punido com pena de reclusão e multa a recusa, o retardamento ou a omissão de dados 

indispensáveis à propositura da ação, quando requisitados pelo Ministério Público.   

Não intervindo como parte naquele processo, ainda, cabe ao órgão ministerial, de 

forma obrigatória, atuar como fiscal da lei, de acordo com o artigo 5º, §1º da LACP. 
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No mais, assim dispõe o artigo 11 da mencionada lei:  

 
Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer 
ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade 
devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou 
de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, 
independentemente de requerimento do autor. 

  

Da leitura desses artigos da Lei de Ação Civil Pública, verifica-se que essa é uma ação 

cabível em face de atos que violem o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, podendo levar à condenação em dinheiro ou à obrigação de fazer ou não fazer, 

como não suprimir indivíduos arbóreos ou, já o tendo feito, replantar árvores na mesma área 

afetada, sendo possível a fixação de astreintes para garantir a efetividade do cumprimento da 

determinação judicial.   

Outra ação cabível é a ação popular, regulamentada pela Lei Federal nº 4.717/1965 e 

que teve o seu objeto ampliado pela Constituição de 1988 ao dispor, no artigo 5º, LXXIII, o 

seguinte: 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

Conforme o referido dispositivo constitucional, o legitimado para propor essa ação é 

qualquer cidadão e a prova de tal condição é feita com o título de eleitor, em observância ao 

artigo 1º, §3º da Lei n° 4.717/1965. 

O artigo 2º dessa lei determina, por exemplo, na alínea e, ser nulo o ato lesivo ao 

patrimônio público em caso de desvio de finalidade, o qual é verificado quando o agente pratica 

o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 

competência, nos termos do parágrafo único, alínea e, do mesmo artigo.  

Quanto à competência, o juiz competente para processar e julgar a referida ação é 

aquele que, de acordo com a organização judiciária, o for para as causas que interessem à União, 

ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município, considerando a natureza do ato que se pretende 

impugnar, conforme o artigo 5º da supracitada lei infraconstitucional.   

O papel do Ministério Público nessa ação será o de acompanhar o processo, cabendo-

lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela 
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incidirem (artigo 6º, §4º da Lei nº 4.717/1965). Ademais, o órgão ministerial poderá dar 

prosseguimento ao feito caso haja a desistência do autor (artigo 9º da Lei nº 4.717/1965), bem 

como deverá, sob pena de falta grave, promover a execução em hipótese de inércia do autor ou 

de terceiro decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença condenatória de segunda 

instância (artigo 16 da Lei nº 4.717/1965).  

No que tange à sentença, frise-se o artigo 11 da Lei nº 4.717/1965, segundo o qual: 

 
Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a 
invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os 
responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação 
regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em 
culpa. 

    

Logo, além de declarar a nulidade do ato e, por conseguinte, conter efeitos temporais 

ex tunc, a sentença impõe a reparação patrimonial aos réus condenados, cabendo ressaltar que, 

assim como a proferida nos autos da ação civil pública (artigo 16 da Lei nº 7.347/1985), tem 

eficácia de coisa julgada oponível "erga omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada 

improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer cidadão poderá intentar outra 

ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na forma do artigo 18 da Lei nº 

4.717/1965.  

No que tange aos últimos pontos dignos de nota, impende destacar que a sentença que 

julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas, 

consoante o artigo 13 da Lei nº 4.717/1965, e que a ação popular, nos moldes do que preconiza 

o artigo 21 da mesma lei, possui o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 

Feitas essas considerações, constata-se que é possível ajuizar ação popular em face de 

um ato lesivo ao meio ambiente, como no caso da supressão de árvores em razão de alguma 

obra pública, quando esta não atende ao seu objeto mediato, isto é, ao interesse público, de 

modo a configurar um desvio de finalidade. Contudo, é preciso que a referida demanda tenha 

certo grau de plausibilidade, demonstrando a boa-fé do autor, de modo a não configurar lide 

temerária. 

 

2.4.2 JURISPRUDÊNCIA  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça demonstra estar encaminhando para 

se coadunar com a relativização trazida pela teoria do direito administrativo contemporâneo no 
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que tange à possibilidade de controle judicial do mérito administrativo, inclusive quando em 

confronto com o direito ao meio ambiente.   

Passemos a analisar o julgado cuja ementa encontra-se abaixo transcrita: 

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 
OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM PROL DO MEIO AMBIENTE – ATO 
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 1. Na atualidade, a Administração 
pública está submetida ao império da lei, inclusive quanto à conveniência e 
oportunidade do ato administrativo. 2. Comprovado tecnicamente ser 
imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de recuperação 
do solo, tem o Ministério Público legitimidade para exigi-la. 3. O Poder 
Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da 
administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e 
oportunidade, uma vez que essas razões devem observar critérios de 
moralidade e razoabilidade. 4. Outorga de tutela específica para que a 
Administração destine do orçamento verba própria para cumpri-la. 5. Recurso 
especial provido. (STJ, REsp 429570/GO, Órgão Julgador: Segunda Turma, 
Relatora: Ministra Eliana Calmon, Data do Julgamento: 11/11/2003, Data da 
Publicação: 22/03/2004).  

 

O referido recurso especial foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás 

em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele estado proferido em sede de ação civil 

pública que visava obrigar o Município de Goiânia a promover obras de recuperação de áreas 

degradadas por erosão, as quais estariam causando danos ao meio ambiente e riscos à 

população.  

O tribunal recorrido havia entendido que, em se tratando de ato administrativo de 

natureza discricionária, goza o Poder Executivo de liberdade para decidir sobre a sua 

conveniência e oportunidade – mérito administrativo –, não sendo possível ao Poder Judiciário 

estabelecer a prioridade para a realização de obra pública. 

A respeito do julgamento desse recurso no STJ, cabe colacionar um trecho do voto da 

relatora, a Ministra Eliana Calmon, no qual esta assim afirma: 

 
Em verdade, é inconcebível que se submeta a Administração, de forma 
absoluta e total, à lei. Muitas vezes, o vínculo de legalidade significa só a 
atribuição de competência, deixando zonas de ampla liberdade ao 
administrador, com o cuidado de não fomentar o arbítrio. Para tanto, deu-se 
ao Poder Judiciário maior atribuição para imiscuir-se no âmago do ato 
administrativo, a fim de, mesmo nesse íntimo campo, exercer o juízo de 
legalidade, coibindo abusos ou vulneração aos princípios constitucionais, na 
dimensão globalizada do orçamento.  
A tendência, portanto, é a de manter fiscalizado o espaço livre de 
entendimento da Administração, espaço este gerado pela discricionariedade, 
chamado de "Cavalo de Tróia" pelo alemão Huber, transcrito em "Direito 
Administrativo em Evolução", de Odete Medauar.  
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Dentro desse novo paradigma, não se pode simplesmente dizer que, em 
matéria de conveniência e oportunidade, não pode o Judiciário examiná-las. 
Aos poucos, o caráter de liberdade total do administrador vai se apagando da 
cultura brasileira e, no lugar, coloca-se na análise da motivação do ato 
administrativo a área de controle. E, diga-se, porque pertinente, não apenas o 
controle em sua acepção mais ampla, mas também o político e a opinião 
pública. 

  

Ao final, o recurso especial foi conhecido e provido, por maioria, para ordenar que a 

Administração providenciasse as obras necessárias à recomposição do meio ambiente, tendo os 

Ministros João Otávio de Noronha e Castro Meira acompanhado o voto da relatora. O Ministro 

Francisco Peçanha Martins, vencido, proferiu o seguinte voto: 

 
Sr. Presidente, continuo ainda fiel às lições antigas de Miguel Seabra 
Fagundes, no melhor livro que já se escreveu sobre o controle dos atos 
administrativos. Ao Poder Judiciário não cabe julgar a conveniência e a 
oportunidade dos atos administrativos. Peço vênia para discordar do voto da 
Ministra Relatora, negando provimento ao recurso especial. 

  

Constata-se, com isso, que ao mesmo tempo em que a Corte vem aceitando a 

possibilidade de controle judicial do mérito administrativo, há ainda resquícios do pensamento 

antigo, no qual essa ingerência não é permitida, inclusive na tutela ambiental.  

Outro indicativo de mudança do entendimento do STJ, mais recente, é o REsp 

1220669, ementado da seguinte forma: 

 

SANEAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CONTROLE JUDICIAL DE ATOS DO EXECUTIVO. LEGALIDADE.  
DEVER-PODER ESTATAL PASSÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL. LEI 
11.445/2007 (LEI DA POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO). CARÊNCIA AFASTADA. 1. Trata-se na origem de Ação Civil 
Pública oriunda de lançamento de dejetos em córrego em região onde não fora 
criada, por omissão do Poder Público, rede de coleta de esgoto. Pediu-se a 
condenação do Município a urbanizar o local com implantação de coletores e 
interceptores sanitários no curso d'água, e da Copasa a dotar a rua de sistema 
de esgotamento sanitário, tudo sob pena de multa. A sentença de procedência 
foi anulada pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que ao Poder 
Judiciário não é dado determinar e definir a realização, pelo Executivo, de 
obras públicas de grande envergadura. 2. A Administração Pública submete-
se, nem precisaria dizer, ao império da lei, inclusive quanto à conveniência e 
oportunidade do ato administrativo. Se comprovado tecnicamente ser 
imprescindível, para a proteção da saúde da população e do ambiente, a 
realização de obras e atividades, atribui-se ao Ministério Público e a outros 
colegitimados da Ação Civil Pública o direito de exigi-las judicialmente. 3. 
No que se refere ao saneamento ambiental, o que se tem hoje no Brasil, ao 
contrário da situação prevalente até poucos anos atrás, não mais é a frouxa 
opção abstrata de agir deixada à Administração Pública, mas verdadeiro 
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dever-poder de caráter ope legis, e não ope judicis. Daí que o autor de Ação 
Civil Pública, em tal contexto, não postula que o juiz invente obrigações 
estatais, escreva ou reescreva, a seu modo, lei que nunca existiu, mas deveria 
ter existido, ou lei que existe, mas descuidou-se de dispor da matéria como 
seria, na sua opinião pessoal, de rigor. Diversamente, pretende-se, e não 
parece muito, que o Judiciário se recuse a assistir - como se fora instituição 
fantoche do discurso e da prática jurídicos - deveres legais serem aberta e 
impunemente descumpridos pelo administrador-destinatário da norma federal, 
estadual ou municipal. 4. É reiterada a admissão, pelo STJ, da 
responsabilidade civil do Estado por omissão no seu dever de controle e 
fiscalização, no que se refere às suas obrigações constitucionais e legais de 
proteção da saúde pública e do ambiente. Conforme já decidido pela Segunda 
Turma, no âmbito dos direitos sociais, "não só a administração pública 
recebeu a incumbência de criar e implementar políticas públicas necessárias à 
satisfação dos fins constitucionalmente delineados, como também, o Poder 
Judiciário teve sua margem de atuação ampliada, como forma de fiscalizar e 
velar pelo fiel cumprimento dos objetivos constitucionais" (REsp 
1.041.197/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
16.9.2009). Confiram-se ainda: AgRg no REsp 1.136.549/RS, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.6.2010; REsp 604.725/PR, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.8.2005; AgRg no Ag 
822.764/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 2.8.2007; 
AgRg no Ag 973.577/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 19.12.2008. 5. Desaconselhável impedir, ab initio, o Poder 
Judiciário de atuar no dever-poder de fiscalização do cumprimento da lei pelo 
Estado, desautorizando, assim, o trâmite de demandas propostas que visem à 
proteção da saúde pública e do ambiente por motivo de atos supostamente 
omissivos. Precipitada, portanto, a extinção do processo sem julgamento de 
mérito, com amparo no art. 267, VI, do CPC, quando presentes as condições 
da ação: legitimidade das partes, interesse processual e pedido juridicamente 
possível. 6. Recurso Especial provido para anular o acórdão recorrido, 
determinando-se ao Tribunal de origem que proceda ao julgamento do mérito 
da demanda. (STJ, REsp 1220669/MG, Segunda Turma, Relator Herman 
Benjamin, Data do Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação: 18/12/2015). 

 

Tratava-se na origem de uma ação civil pública que requeria a condenação do 

Município e da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) em obrigação de fazer 

referente à implantação de rede sanitária em córrego onde havia sido constatado lançamento de 

dejetos devido à omissão do Poder Público, sob pena de multa.  

A sentença de procedência havia sido anulada por acórdão do Tribunal daquele estado 

que extinguiu o feito sem análise de mérito ao entender que o Judiciário não poderia determinar 

tal atuação por parte do Executivo Municipal, uma vez que o fazendo estaria adentrando na 

conveniência e oportunidade do ato administrativo, de modo a extrapolar os limites do controle 

jurisdicional.  

Assim, foi interposto o recurso especial alegando violação aos artigos 1º, I, e 5º, I, da 

LACP e ao artigo 267, VI, do CPC/1973, o qual foi conhecido e provido, por unanimidade, para 
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anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem procedesse ao julgamento do 

mérito do recurso.  

Nesse sentido, destaque-se esta passagem do voto do relator, o Ministro Herman 

Benjamin: 

 

Não me parece correta a premissa estabelecida pelo acórdão, de forma 
genérica e sem atentar para a especificidade do caso concreto, de que "não é 
dado ao Poder Judiciário determinar e definir a realização, por parte do 
Executivo Municipal, de obras públicas de grandes extensões para coleta e 
tratamento de esgoto sanitário", sob pena de invadir juízos administrativos 
típicos de oportunidade e conveniência (fl. 333/e-STJ).  
A perspectiva, no âmbito do marco normativo do tratamento de esgoto 
sanitário e de efluentes, há de ser diametralmente oposta à adotada pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois, no que se refere ao saneamento 
ambiental, o que se tem hoje no Brasil, ao contrário da situação prevalente até 
poucos anos atrás, não mais é a frouxa opção abstrata de agir deixada à 
Administração Pública, mas verdadeiro dever-poder de caráter ope legis, e não 
ope judicis. 

 

Verificada, portanto, a alteração gradativa no entendimento jurisprudencial quanto ao 

tema ora proposto, passa-se agora a realizar um estudo de caso em que serão observados os 

aspectos abordados neste capítulo e no anterior de uma forma concreta. 
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3 ESTUDO DE CASO: A SUPRESSÃO DAS ÁRVORES DA ESPÉCIE 

CASUARINA NA ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, PRÓXIMO AO RIO 

JACARÉ, EM RAZÃO DA TRANSOCEÂNICA  

3.1 O OBJETO DO ESTUDO DE CASO 

O presente estudo de caso tem como objeto a supressão das árvores anteriormente 

localizadas na Estrada Francisco da Cruz Nunes, entre a Rua José Chianeli e a Estrada Frei 

Orlando, bairro de Piratininga, Niterói/RJ, no calçamento próximo à entrada do Condomínio 

Jardim Ubá e ao Rio Jacaré, por ocasião das obras da TransOceânica.  

O que se sustenta aqui é que tais árvores integravam o denominado direito 

constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo que o ato administrativo 

discricionário referente à definição do projeto executivo da obra a ser realizada por parte do 

Executivo Municipal poderia ser analisado pelo Judiciário, ainda que decorrente do mérito 

administrativo, haja vista a interferência em um direito fundamental, conforme defende a 

doutrina administrativista moderna.  

Nesse sentido, faz-se necessário, de início, discorrer um pouco sobre a referida obra 

pública.  

 

3.2 A OBRA TRANSOCEÂNICA 

3.2.1 VISÃO GERAL 

Tendo como empreendedor a Prefeitura Municipal de Niterói, o Corredor Viário 

TransOceânica configura a obra pública de mobilidade urbana naquele município feita para 

percorrer os bairros de Charitas, Cafubá, Santo Antônio, Piratininga e Itaipu, com extensão total 

correspondente a 11,2 km (onze quilômetros e duzentos metros).  

Incluídos nesse empreendimento estão o Túnel Charitas-Cafubá, com 

aproximadamente 1,4 km (um quilômetro e quatrocentos metros) de extensão e o sistema de 

operação de veículos BHS (Bus High Service), de acordo com o qual os ônibus da cidade 

circularão por vias secundárias nos bairros, como já acontece, e, posteriormente, ingressarão 

em um corredor exclusivo, de modo que os passageiros só poderão entrar e sair dos coletivos 

nas 13 (treze) estações distribuídas ao longo do trajeto38. 

                                                             
38 Disponível no sítio eletrônico https://transoceanicaniteroi.com/2017/03/24/ola-mundo/ 
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No que se refere ao histórico, segundo dados constantes no endereço eletrônico da 

própria TransOceânica, a construção de um túnel que ligasse a Zona Sul à Região Oceânica de 

Niterói havia sido prometida há mais de 40 anos.39  

Nesse sentido, após análise dos autos do Inquérito Civil nº 48/07, instaurado no âmbito 

da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio 

Cultural do Núcleo Niterói, verifica-se que a execução de um túnel visando interligar o bairro 

de Charitas ao Cafubá começou a ser planejada nos anos 2000.  

Assim, tendo em vista que o referido túnel afetaria ecossistemas protegidos pelo 

Gerenciamento Costeiro, quais sejam, a Baía de Guanabara e o sistema lagunar de 

Piratininga/Itaipu, a competência para conferir o licenciamento ambiental à mencionada obra 

era do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

Esse primeiro projeto de túnel, cujo processo de licenciamento ambiental tramitou no 

INEA sob o nº E-07/201.224/2007, previa diversas desapropriações, bem como a necessidade 

da realização de uma concessão para a construção, a gestão e a exploração de tal 

empreendimento e, por conseguinte, a cobrança de pedágio para circulação na via. 

Após a realização de procedimento licitatório, então, havia sido celebrado contrato 

com a Via Oceânica S/A, o Contrato de Concessão nº 34/2012. Em 2013, porém, ano de início 

de uma nova administração municipal, a Prefeitura, conforme o INEA40,  requereu o 

arquivamento do processo de licenciamento ambiental do primeiro projeto do túnel,  tendo em 

vista que o mesmo órgão havia ingressado naquele órgão ambiental com pedido de Licença 

Prévia para o Projeto da TransOceânica – BRT, o qual incluiria túnel com a finalidade de 

ligação entre as mesmas regiões. 

Logo, não caberia mais o licenciamento isolado do túnel, segundo o Relato Técnico 

12.009/2013 do INEA, tendo sido dada continuidade ao Projeto da TransOceânica, financiado 

com recursos públicos municipais e federais, estes últimos obtidos por meio de operação de 

crédito decorrente do Programa Pro-Transporte – PAC II41, e cujo processo de licenciamento 

ambiental passou a tramitar junto ao INEA sob o nº E-07/002.3752/2013. 

Destaque-se que, no ano de 2007, havia sido instaurado na Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Núcleo Niterói o 

Inquérito Civil nº 48/07 (MPRJ 2007.00153331) para apurar danos ambientais e urbanísticos 

                                                             
39Disponível no sítio eletrônico https://transoceanicaniteroi.com/2017/04/02/a-transoceanica-e-uma-promessa-de-
mais-de-40-anos-que-finalmente-sai-do-papel/ 
40Inquérito Civil 48/07 (MPRJ 2007.00153331), instaurado na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa 
do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Núcleo Niterói, fls. 1590/1591.  
41 Ibidem, fl. 3085.  
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com a construção do Túnel Charitas-Cafubá, o qual prosseguiu para investigar os impactos da 

TransOceânica, atualmente contendo 17 (dezessete) volumes. 

 

3.2.2 A COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO  

Conforme o parecer elaborado pela Procuradoria do INEA (Parecer NAD nº 37/2014), 

a Resolução CONEMA nº 42/2012, em seu artigo 1º, parágrafo único, III, estabelece que, em 

se tratando de atividade sujeita à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), como era o caso em análise, não se considera de 

âmbito local o impacto ambiental.  

Destaque-se aqui que a elaboração do estudo de impacto ambiental no caso de 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente é uma exigência constitucional, preconizada no artigo 225, §1º, IV, da Carta Magna.  

No mais, frise-se que, segundo o artigo 2º da Resolução CONAMA nº 01/1986, uma 

obra dessa natureza e sujeita à elaboração de EIA/RIMA, dependeria da aprovação destes pelo 

órgão estadual competente.  

No mais, como a referida atividade não excedia os limites do estado e o seu 

licenciamento não era considerado, por lei, de competência federal, não caberia falar em 

atuação de órgão federal. Resta confirmada, portanto, a competência do INEA para expedir o 

licenciamento ambiental do referido empreendimento.   

3.2.3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Conforme esclarecimentos prestados pelo INEA a respeito da licença prévia nos autos 

do IC nº 48/07, por meio do Ofício INEA/DILAM Nº 1532/2014, datado de 10/10/2014, 

baseado no Relato Técnico nº 20.237 da CEAM (Coordenadoria de Estudos Ambientais), o 

referido órgão estadual havia recebido solicitação da Prefeitura de Niterói para paralisar o 

processo de licenciamento ambiental referente ao Túnel Charitas-Cafubá.  

Isso porque, naquele momento, havia um planejamento que passava a incluir um 

projeto viário com BRT, de modo que foi arquivado o processo de licenciamento E-

07/201224/2007, referente apenas ao túnel, e foi aberto o processo E-07/002.3752/2013, o qual 

tratava da implantação da TransOceânica, tendo como requerente a Prefeitura Municipal de 

Niterói. 

Após a análise feita pela equipe técnica em relação ao requerimento de licenciamento 

da TransOceânica, exigiu-se do empreendedor a realização de Estudo de Impacto Ambiental e 
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de seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), tendo sido emitida pelo INEA 

a Notificação CEAMNOT/01022517, acompanhada da Instrução Técnica nº 14/2013, entregue 

ao destinatário, o empreendedor, em 05/06/2013. 

Em 28/04/2014, foi expedida pelo INEA a notificação de aceite do EIA/RIMA para 

analisar tal documentação.  

Em paralelo, em 15/05/2014, foi publicado no Diário Oficial do Estado o edital de 

convocação para a audiência pública, a qual veio a ocorrer em 03/06/2014, às 19h00min, no 

Colégio Itapuca, localizado no bairro de Piratininga, Niterói/RJ, oportunidade em que 

representantes do empreendimento apresentaram-no à população.  

Em 09/07/2014, ficou pronto o Parecer Técnico nº 26/14, no qual se concluiu pela 

viabilidade ambiental do mencionado empreendimento.   

Aprovada pela CECA – Comissão Estadual de Controle Ambiental, a Licença Prévia 

nº IN027576, referente ao processo E-07/002.3752/2013, foi emitida em 21/07/2014, tendo 

validade de 04 (quatro) anos a contar daquela data.  

No que tange à Licença de Instalação, esta (LI Nº IN030812) foi concedida em 

03/06/2015 à EMUSA, por meio do processo E-07/002.1261/2015, para a implantação do 

Corredor Viário, denominado TransOceânica e supressão de vegetação em área de 2,9 ha em 

estágio médio de regeneração de floresta ombrófila densa, percorrendo os bairros de Cafubá, 

Santo Antônio, Piratininga e Itaipu, até o Bairro de Charitas, em Niterói/RJ.  

 

3.3 A SUPRESSÃO DAS CASUARINAS 

Segundo o EIA/RIMA da TransOceânica42, a Área Diretamente Afetada (ADA) é 

aquela em que os impactos gerados pelo empreendimento são sentidos de forma direta ao longo 

de todas as etapas de execução da referida obra. 

Após verificação do local, a ADA foi dividida em duas regiões: a Região 01: Cobertura 

Vegetal, próxima à desembocadura do túnel e composta por vegetação e a Região 02: Cobertura 

Urbana, definida como “área urbana onde está projetada a via do traçado em estudo, 

caracterizada por árvores dispostas ao longo de calçadas e canteiros oriundas da arborização 

municipal”43 e sobre a qual se refere o objeto deste estudo.   

 A esse respeito, destaque-se: 

 
                                                             
42 RIMA da TransOceânica, disponível no endereço eletrônico 
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf, p. 23. 
43 Ibidem, p. 96.  

http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf
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Região Urbana 01 [entendendo que se quis dizer 02]: Cobertura Urbana 
Foram levantados 865 indivíduos ao longo das calçadas e canteiros na área 
projetada para o alargamento das vias. Desses, 3 apresentavam-se mortos em 
pé. 
Os 865 indivíduos distribuem-se em 85 espécies e 31 famílias. São árvores, 
arbustos ou palmeiras introduzidos durante o processo de arborização do 
município.  
As espécies com maior número de espécimes foram Syagrus romanzoffiana - 
jerivá (112 -13% do total), Terminalia catappa - amendoeira (64 - 7% do total) 
e Handroanthus chrysotrichus - ipê-amarelo (63 - 7% do total). Tratam-se se 
espécies muito comuns na arborização urbana.  
Foram levantados dois exemplares jovens de Caesalpinia echinata (pau-
brasil). Esses indivíduos foram introduzidos no processo de arborização e são 
ameaçados de extinção em condições naturais.  
Essa informação auxiliará o planejamento da atividade de supressão, 
subsidiará o planejamento de Programas Ambientais correlacionados e a 
tomada de decisões.44 

 

Nessa perspectiva, note-se que a imagem aérea, em que os pontinhos verdes 

representam as árvores a serem suprimidas e a primeira linha horizontal corresponde à Estrada 

Francisco da Cruz Nunes, no bairro de Piratininga, Niterói/RJ:  

 
 Imagem disponível no EIA da TransOceânica.45 

                                                             
44 RIMA da TransOceânica, disponível no endereço eletrônico 
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf, p. 97.  
45 EIA da TransOceânica, disponível no sítio eletrônico 
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029726.pdf, p. 461. 

http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029726.pdf
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Quanto aos impactos previstos em razão da supressão das árvores, entre as quais estão 

as referentes ao presente estudo, destaque-se: 

 
IMPACTO 13: Perda da cobertura vegetal 
Descrição: Na maior parte da extensão das obras a remoção de indivíduos 
arbóreos se dará sobre a área urbana, ou seja, serão removidos indivíduos da 
arborização urbana, com uma maior importância paisagística e de bem-estar 
da comunidade, do que de fato uma importância de cumprir uma função 
ecológica em um ecossistema específico. Porém, em um local específico 
haverá a remoção da cobertura vegetal em uma área de mata próximo ao 
Parque da Cidade de Niterói. Neste local a fitofisionomia que será suprimida 
foi caracterizada por estágio médio de regeneração. Cabe ressaltar que não há 
ocorrência de espécies ameaçadas de extinção no local a ser suprimido, e que 
haverá um Programa de Reposição Florestal aplicado aos fragmentos 
suprimidos e um projeto de arborização urbana para os indivíduos suprimidos 
na zona urbana, poderão compensar este quadro. [...] 
IMPACTO 14: Alteração da paisagem 
Descrição: Ainda que o traçado da TransOceânica atravesse, na maior parte 
de sua extensão, a zona urbana da Região Oceânica de Niterói, a 
requalificação das vias do corredor viário e a supressão das áreas para a 
implantação do túnel e do canteiro de obras, podem trazer alterações 
consideradas significativas do ponto de vista paisagístico local. Na fase de 
construção, a supressão de vegetação, a movimentação de solo para 
readequação topográfica do terreno, a inserção das infraestruturas temporárias 
necessárias para implantação do empreendimento irão resultar em alterações 
irreversíveis na paisagem local. Na fase de operação o impacto em questão se 
dará pela inserção das infraestruturas permanentes. No que se refere à 
diminuição das atividades impactantes, as mesmas se concentram no 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, voltadas para reabilitar a 
paisagem nas áreas das interferências construtivas, o mais próximo possível 
da configuração original ou mesmo recuperando-as de maneira diferente, em 
acordo com o uso futuro previsto para as referidas áreas e previamente 
acordadas com os poderes públicos municipais e com as comunidades do 
entorno. A relevância pode ser considerada baixa por não representar perdas 
consideráveis na qualidade ambiental da ADA.46 

 

Dentro dessas árvores que precisaram ser suprimidas na Região Urbana:02, mais 

especificamente na Estrada Francisco da Cruz Nunes, encontram-se 40 (quarenta) árvores da 

espécie casuarina47, nome científico Casuarina equisetifolia L, que, segundo relatos de 

moradores da região, estariam naquele local há, no mínimo, mais de 30 (trinta) anos.  

                                                             
46 RIMA da TransOceânica, disponível no sítio eletrônico 
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf, p. 137-138. 
47 EIA da TransOceânica, disponível no sítio eletrônico 
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029726.pdf, p. 1306-
1317.  

http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029726.pdf
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Ressalte-se o bem-estar que essas árvores há diversas décadas traziam a quem 

percorria a extensão onde elas estavam situadas, sobretudo em razão da sombra que forneciam 

em dias de calor. A esse respeito, observe-se o comparativo:  

 

Imagem sem autoria conhecida disponível em grupo de rede social no qual integrantes da população mostraram-
se descontentes com a referida supressão, encarando-a como desnecessária48.  

Pois bem. Segundo o modelo de empreendimento fornecido pelo proponente, isto é, a 

Prefeitura Municipal de Niterói49, desde o ponto de interesse do Engenho do Mato até o Cafubá 

I só existiria um traçado para a obra, havendo alternativas B, C  e D apenas para a área referente 

à desembocadura do túnel50.  

                                                             
48 Disponível na rede social 
https://www.facebook.com/1498031023750573/photos/a.1498616427025366.1073741827.1498031023750573/1
894066727480332/?type=3&theater.  
49 RIMA da TransOceânica, disponível no sítio eletrônico 
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf, p. 02. 
50 EIA da TransOceânica, disponível no sítio eletrônico 
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029726.pdf, p. 22. 

https://www.facebook.com/1498031023750573/photos/a.1498616427025366.1073741827.1498031023750573/1894066727480332/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1498031023750573/photos/a.1498616427025366.1073741827.1498031023750573/1894066727480332/?type=3&theater
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029726.pdf
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Pelo que foi possível observar, a necessidade de supressão dessas árvores justificar-

se-ia pela área projetada para o alargamento das vias, sobretudo em razão do modelo de 

estrutura cicloviária escolhido, a chamada “ciclovia sobre calçada/calçada compartilhada”, no 

decorrer do 1,6 km (um quilômetro e seiscentos metros) de extensão do trecho entre a rótula do 

DPO do Cafubá e o Shopping Itaipu Multicenter, conforme dados obtidos da própria página da 

TransOceânica51. 

Nesse sentido, pareceu relevante transplantar o seguinte esquema, também disponível 

no sítio eletrônico da TransOceânica52: 

 

  

Frise-se, ademais, que, conforme o Relatório de Vistoria realizado em 16/03/2017 pela 

equipe técnica do INEA53, no que se refere ao Programa de Arborização das Vias, até aquele 

momento haviam sido plantadas na arborização urbana 274 (duzentos e setenta e quatro) mudas, 

nenhuma, contanto, na área em que foram suprimidas as casuarinas.  

                                                             
51 Disponível no sítio eletrônico https://transoceanicaniteroi.com/ 
52 Ibidem.  
53 Inquérito Civil 48/07 (MPRJ 2007.00153331), instaurado na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa 
do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Núcleo Niterói, fl. 3199-vº.  
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Noutro giro, segundo o Parecer Técnico da Licença de Instalação nº 10/1554, no que 

tange à medida compensatória, considerando o porte e potencial poluidor, a área de reposição  

florestal seria de 4,83 hectares, dos quais 0,03 hectares correspondem à cobertura arbórea 

urbana, devendo tal reposição florestal ser realizada no entorno da lagoa de Piratininga, na 

mesma bacia hidrográfica do empreendimento.  

Por meio do ofício GVP/PMN nº 0193/2015, recebido pelo INEA em 20/10/2015, 

então, foi solicitada a substituição da área de reposição florestal constante da referida Licença 

de Instalação por outra localizada no Morro da Viração, mesma unidade geomorfológica do 

túnel Charitas-Cafubá, não tendo o Parecer Técnico nº 02/2016 - FLORA55 manifestado óbice 

à alteração pretendida. 

Dessa forma, nota-se que, uma vez suprimidas árvores que contribuíam tanto para o 

bem-estar da população, compondo o seu chamado direito constitucional ao meio ambiente 

equilibrado, não houve, até o momento, a preocupação em replantar árvores que passassem a 

cumprir um papel semelhante naquele local, existindo, porém, fatores que aumentam o 

desconforto da população, como se verá a seguir.  

 

3.4 FATORES QUE ACENTUAM A AUSÊNCIA DAS ÁRVORES  

3.4.1 O REFLEXO DOS RAIOS SOLARES 

Um efeito conhecido da física é que a radiação solar, na faixa do visível, é influenciada 

pela cor da superfície em que penetra. Assim, superfícies claras refletem bastante a radiação 

solar, como a neve e a areia, enquanto as superfícies escuras absorvem mais a luz do sol.   

Tal fenômeno, inclusive, tem servido de base para a campanha denominada Programa 

Cidades Frescas (do inglês: Cool Cities Program), realizada pelo Cientista Hashem Akbari, do 

Lawrence Berkeley National Laboratory, na Califórnia, EUA.56 

Segundo o estudioso, o uso de materiais de cores claras nas superfícies das cidades 

poderia ajudar a combater o aquecimento global, uma vez que, devido a esse fator, o reflexo 

dos raios solares seria ampliado e, concomitantemente, o acúmulo do calor seria reduzido.  

                                                             
54 Disponível no sítio eletrônico 
http://200.20.53.6/meioambiente/arquivos/licenciamento/parecer/285131/PT_10_LI_Transoceanica.pdf, p. 26. 
55 Disponível no sítio eletrônico 
http://200.20.53.6/meioambiente/arquivos/licenciamento/parecer/285131/PT_CEAM_FLORA_02_2016-
E07_0021261_2015-TRANSOCEANICA-NITEROI.pdf. 
56 Matéria com entrevista do cientista disponível no sítio eletrônico da BBC Brasil 
http://www.bbc.com/portuguese/ciencia/2009/02/090209_coolcitiesmv. 

http://200.20.53.6/meioambiente/arquivos/licenciamento/parecer/285131/PT_10_LI_Transoceanica.pdf
http://200.20.53.6/meioambiente/arquivos/licenciamento/parecer/285131/PT_CEAM_FLORA_02_2016-E07_0021261_2015-TRANSOCEANICA-NITEROI.pdf
http://200.20.53.6/meioambiente/arquivos/licenciamento/parecer/285131/PT_CEAM_FLORA_02_2016-E07_0021261_2015-TRANSOCEANICA-NITEROI.pdf
http://www.bbc.com/portuguese/ciencia/2009/02/090209_coolcitiesmv
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Assim, quando o material empregado para, por exemplo, a construção de calçadas, tem 

uma cor clara, como foi o caso da TransOceânica, - o que inclusive pode ser destacado como 

um fator positivo, tendo em vista a contribuição para a redução do fenômeno do aquecimento 

global -, há de se observar que o reflexo tão intenso dos raios solares pode causar certo mal-

estar aos transeuntes, principalmente se desprovidos da sombra de árvores que, ao comporem a 

arborização das ruas, integravam o seu direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

3.4.2 O CLIMA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

No Município de Niterói, identifica-se um clima quente e úmido57, com duas estações 

bem definidas: uma chuvosa no verão e uma seca no inverno.  

A respeito do clima da cidade, o RIMA faz as seguintes ponderações: 

 

Em quase toda sua extensão do litoral fluminense identifica-se um clima 
quente e úmido, com estação chuvosa no verão e uma estação seca no inverno. 
A temperatura é de 23,5°, chegando a média máxima em Fevereiro, 26,5° e a 
média mínima em Julho, com 21°.58 

No verão, as temperaturas têm médias em torno dos 30 ºC (trinta graus celsius) e não 

são raras as vezes em que atingem os 40 ºC (quarenta graus celsius).   

Assim, imagine-se o desconforto causado à população em ter que percorrer o caminho, 

anteriormente arborizado, sob o sol nos dias com temperatura bem elevada.  

3.5 NORMAS CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS APLICÁVEIS AO MUNICÍPIO DE 

NITERÓI 

Observando a simetria, outros textos constitucionais, a nível estadual e municipal, 

reproduziram as normas contidas no artigo 225 da Constituição da República e são aplicáveis 

a esta hipótese. 

É o caso da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que em seu artigo 261, caput, 

ratifica o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e nos parágrafos 

impõe alguns deveres ao poder público para garantir a sua efetivação, tendo sido transcritos 

abaixo aqueles que guardavam pertinência com o tema em pauta. Nesse sentido, note-se: 

                                                             
57 Disponível no sítio eletrônico 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/climatologia/mapas/brasil/clima.pdf . 
58 RIMA da TransOceânica, disponível no sítio eletrônico 
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf, p. 77. 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/climatologia/mapas/brasil/clima.pdf
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf
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Art. 261 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, 
impondo-se a todos, e em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo, 
zelar por sua recuperação e proteção, em benefício das gerações atuais e 
futuras. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
II - proteger e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, 
biológico, ecológico, paisagístico, histórico e arquitetônico; [...] 
X - condicionar, na forma da lei, a implantação de instalações ou atividades, 
efetiva ou potencialmente causadoras de alterações significativas do meio 
ambiente à prévia elaboração de estudo de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; [...] 
XV - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos 
causadores de poluição ou de degradação ambiental, e dos que praticarem 
pesca predatória; [...] 
XXII - criar o Conselho Estadual do Meio Ambiente, de composição paritária, 
no qual participarão os Poderes Executivo e Legislativo, comunidades 
científicas e associações civis, na forma da lei; [...] 
§ 2º - As condutas e atividades comprovadamente lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores a sanções administrativas, com a aplicação de multas 
diárias e progressivas nos casos de continuidade da infração ou reincidência, 
incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, além da obrigação de 
reparar, mediante restauração os danos causados. [...] 
§ 5º - Os servidores públicos encarregados da execução da política estadual 
do meio ambiente, que tiverem conhecimento de infrações persistentes, 
intencionais ou por omissão, dos padrões e normas ambientais deverão, 
imediatamente, comunicar o fato ao Ministério Público, indicando os 
elementos de convicção, sob pena de responsabilidade administrativa, na 
forma da lei. 

 

A Lei Orgânica do Município de Niterói, quanto à matéria ambiental, tem redação 

semelhante, conforme se verifica a seguir: 

 
Art. 316 O Município assegurará a todos o direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, bem como 
fará observar o dever constitucional de preservá-lo. 
§ 1º Para alcançar estes objetivos, o Poder Público formulará, mediante lei, a 
Política Municipal de Meio Ambiente, na forma do disposto no artigo 30 da 
Constituição da República, respeitados os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal, na Constituição Estadual, nas Leis Federais e nas Leis 
Estaduais, criando o Sistema Municipal de Meio Ambiente, para organizar, 
coordenar e integrar órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta, com o fim de: 
I - zelar pela utilização racional dos recursos naturais, e, em particular, pela 
integridade do patrimônio biológico paisagístico, histórico, arquitetônico e 
arqueológico, em benefício das gerações atual e futura; [...] 
IV - promover a reposição da cobertura vegetal, priorizando espécies vegetais 
nativas da mata atlântica e restinga, objetivando especialmente: [...] 
c) a recomposição paisagística e a arborização das vias públicas e áreas de 
lazer; [...] 
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VI - controlar e fiscalizar as instalações, equipamentos, atividades, obras, 
processos produtivos e extrativos ou empreendimentos, que comportem risco 
efetivo à qualidade de vida e ao meio ambiente, adotando medidas preventivas 
ou corretivas, aplicando as sanções administrativas pertinentes, e indicar 
judicialmente, independentemente da obrigação ao infrator de reparar o dano 
causado; 
VII - condicionar a implantação de instalações e atividades efetiva ou 
potencialmente causadoras de significativas alterações do meio ambiente e da 
qualidade de vida, à prévia elaboração de estudo de impacto ambiental, a que 
se dará publicidade, além de condicionar a expedição de licenças e alvarás e 
os sistemas de concessão e permissão de serviços públicos à observância das 
normas estabelecidas pelo Sistema Municipal de Meio Ambiente; [...] 
§ 6º Será considerada falta grave a ação ou omissão do servidor municipal 
contrária às diretrizes e normas da Política Municipal do Meio Ambiente. 

  

Reforça-se, assim, o dever do poder público municipal de Niterói em promover a 

efetivação do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na cidade, 

inclusive a partir de políticas públicas que melhor estejam em sintonia com esse direito 

fundamental.  

 

3.6 A SUPRESSÃO DAS CASUARINAS E O DIREITO CONSTITUCIONAL AO MEIO 

AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO  

Centenas de árvores foram suprimidas na região composta por cobertura urbana em 

razão da necessidade de implantação do projeto relativo à TransOceânica e, tendo em vista o 

status que a preocupação ambiental ganhou no cenário atual, houve o cuidado de serem 

estabelecidas medidas compensatórias em relação à tal supressão.  

O objeto deste estudo de caso, porém, resume-se a 40 (quarenta) indivíduos arbóreos 

da espécie casuarina em razão da representatividade que tais árvores tinham para a população 

local, tendo em vista o longo período em que, devido às suas características como a elevada 

altura, conferiram notável bem-estar a aqueles que as circundavam. 

Danos colaterais são compreensíveis dentro de uma lógica trazida pelo progresso, mas 

devem ser evitados, bem como deve ser buscado o desenvolvimento de uma forma sustentável 

e que melhor atenda aos anseios das pessoas, principalmente no caso de uma atuação do poder 

público.  

Tal atenção torna-se ainda mais necessária quando a ação esbarra em um direito 

fundamental como o direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, uma vez que inclusive 

as árvores objeto de arborização urbana o compõem.  

Nesse sentido, note-se a definição da TransOceânica empregada no RIMA: 
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Trata-se de um projeto que envolve uma reforma do conceito urbano atual e da 
sua mobilidade. Assim, o projeto acompanha novas políticas de mobilidade, 
atendendo ao incentivo do uso do transporte público e dos modos de transporte 
não motorizados. Para isso, o projeto prevê a criação de calçadas maiores que 
permitam a continuidade das rotas de pedestres em segurança, ciclovias e 
canteiros verdes arborizados que contribuíam na integração paisagística do 
corredor. 59 

  

Assim, considerando que não se pode descartar a relevância de uma obra dessa 

magnitude relacionada à mobilidade urbana, faz-se necessário, refletir para quem tal 

empreendimento está sendo pensado. Nessa perspectiva, abaixo estão algumas informações a 

respeito de seu projeto executivo: 

 
Para isso, o projeto prevê a criação de calçadas maiores que permitam a 
continuidade das rotas de pedestres em segurança, ciclovias e canteiros verdes 
arborizados que contribuíam na integração paisagística do corredor. 
A seção típica do Corredor Viário Transoceânica consta de duas pistas 
exclusivas de 3,50m de largura, separadas por um canteiro central arborizado 
de 1m, e duas pistas laterais destinadas ao trânsito misto. A largura dessas 
pistas varia em função da demanda do trecho, constando de 2 faixas de 3m 
nos trechos de menos demanda e de 3 faixas nos trechos mais solicitados. Para 
separar as diferentes tipologias de pistas se utiliza um canteiro arborizado de 
1,00 m de largura.60 

  

Nota-se, dessa forma, que, embora tenha havido uma preocupação ambiental, esta não 

foi pensada em uma lógica preventiva, sobretudo em relação às pessoas que tiveram violado o 

seu direito ambiental com o corte das árvores - isso pensando que futuramente poderão ser 

promovidas ações de arborização naquela área -, haja vista que as árvores foram suprimidas nas 

calçadas muito antes da implantação de novos indivíduos arbóreos nos canteiros do corredor 

viário, o qual ainda sequer tem sido utilizado com efetividade pela população ante a falta da 

construção das estações de acesso ao BHS. 

É preciso atentar para o fato de que o meio ambiente se refere, como o próprio termo 

já indica, ao meio em que os indivíduos vivem, de modo que tal característica deve ser 

observada de forma preponderante quando há uma interferência neste e não apenas o dever 

inerente a um ramo do ordenamento jurídico.  

Logo, tendo havido violação a um direito fundamental como o ao meio ambiente, cabe 

o controle judicial do ato administrativo discricionário relacionado à escolha do projeto de obra 

                                                             
59 RIMA da TransOceânica, disponível no sítio eletrônico 
http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf, p. 2. 
60 Ibidem, p. 25.  

http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi5/~edisp/inea0029529.pdf
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pública a ser seguido, de modo que seria possível aos cidadãos do Município de Niterói, por 

meio de ação popular, e ao Ministério Público e demais legitimados, por meio da ação civil 

pública, a tutela jurisdicional desse direito, ainda que envolvendo uma ingerência no chamado 

mérito administrativo, segundo o que defende a doutrina administrativista moderna. 
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CONCLUSÃO 

Apesar do inegável passado fincado na noção de impossibilidade de o Judiciário 

imiscuir-se no mérito administrativo, atualmente já é crível verificar que o debate trazido pela 

doutrina administrativista moderna tem causado impactos significativos no ordenamento 

jurídico pátrio, sendo objeto, aliás, de fundamentação em julgamento recente no Supremo 

Tribunal Federal.  

Havendo, pois, violação a qualquer direito fundamental por meio de um ato 

administrativo, é possível ajuizar a ação adequada ao caso concreto visando resguardar o bem 

tutelado, inclusive ao ser observado o princípio da inafastabilidade da jurisdição – também 

conhecido como princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional –, previsto no artigo 5º, 

XXXV, CRFB/1988. No caso de ofensa ao direito ao meio ambiente, então, fala-se na ação 

civil pública e na ação popular. 

Note-se, desse modo, que o presente estudo não tem o propósito de eliminar 

controvérsias, limitando-se tão somente a propor um debate a respeito da possibilidade de 

atuação do Poder Judiciário em caso de interferência prejudicial de um ato administrativo no 

direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, considerando os valores que pautam o 

modelo de sociedade atual. 

Este trabalho não tem por objetivo defender a não realização de obras que visem o 

desenvolvimento ou o progresso de uma cidade, como no caso da obra de mobilidade urbana 

realizada em Niterói, a TransOceânica, a qual foi objeto do estudo de caso ora proposto em 

razão da supressão das árvores da espécie casuarina. 

 É notório o papel de relevo que uma obra desse porte tem no cotidiano da população 

da cidade e no meio físico como um todo, bem como que eventuais danos colaterais são 

previsíveis para a sua concretização e que as denominadas medidas compensatórias são 

planejadas exatamente com o intuito de minimizar esses impactos. 

O que se busca defender, no entanto, é que, numa lógica de mínimo ecológico de 

existência, de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e de elevação do direito 

ambiental a um direito fundamental, os projetos a serem executados tenham a preocupação de 

evitar, ao máximo, intervenções negativas no direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, principalmente se pensado como titular deste toda a humanidade. 

É a lógica do: é válido o desenvolvimento a qualquer custo? 

Ainda que não sejam atingidas as áreas verdes quanto espaços de conservação 

ambiental, estes elementos que compõem a arborização das ruas são importantes para o bem-
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estar da população local e integram o seu direito constitucional ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Nessa hipótese, inclusive, o próprio interesse público que pauta o 

ato administrativo constituindo seu objeto mediato não está sendo observado, ante à violação 

de um direito fundamental do qual são titulares os indivíduos de forma geral.  

Ou seja, estar-se-ia baseando uma atuação pública em um benefício geral, isto é, para 

todos, quando, na verdade, essa ação violaria justamente um direito de todos.  

De qualquer forma, considerando a relevância dos interesses envolvidos, é necessário 

que haja uma análise de cada caso concreto feita pelo órgão jurisdicional, quando devidamente 

impulsionado por meio das ações cabíveis, a fim de possibilitar o real exercício da cidadania e 

da democracia, vez que, em um Estado Democrático de Direito, não cabe a máxima de não 

intervenção de um Poder em um outro quando há afronta a um direito fundamental.  
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