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RESUMO 

 

A proteção ambiental ganhou assento no artigo 225 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Nos dias atuais, é consenso doutrinário e 

jurisprudencial que, apesar desse dispositivo constitucional não estar localizado no 

capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, trata-se de um típico direito 

fundamental. Nesse sentido, sua abordagem jurídica reclama a adoção de uma 

teoria compatível com a estrutura complexa dos direitos fundamentais. Dessa forma, 

a presente dissertação se ocupa de examinar o processo de concretização do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a partir da teoria dos 

direitos fundamentais. Para tanto, serão feitas algumas considerações acerca dessa 

teoria. A partir daí, procura-se compreender a estrutura normativa e o conteúdo da 

norma do artigo 225 da Constituição de 1988; o suporte fático, o âmbito de proteção 

e as possibilidades de restrições ao direito fundamental consagrado por essa norma; 

bem como, as funções do mesmo no ordenamento jurídico brasileiro. Em especial, 

serão analisadas as funções que permitem caracterizá-lo como um direito a 

prestações estatais em sentido amplo e como um direito de defesa. Por fim, procura-

se compreender como tem ocorrido o referido processo de concretização, tendo 

como referência as ações positivas do Estado para a preservação do meio ambiente 

e as restrições ao mesmo decorrentes do aproveitamento energético brasileiro. A 

metodologia utilizada é bibliográfica, descritiva, exploratória e jurisprudencial.  

 

Palavras-chave: Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Ações estatais. Gestão ambiental. Aproveitamento energético. 
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ABSTRACT 

 

The environmental protection has won seat in Article 225 of the Constitution of the 

Federative Republic of Brazil of 1988. Nowadays, there is a doctrinal and 

jurisprudential consensus that, despite this constitutional provision not to have had 

forecast in the chapter on rights and individual and collective duties, it's about a 

typical fundamental right. In this sense, his legal approach calls for the adoption of a 

theory compatible with the complex structure of fundamental rights. Thus, this 

dissertation is concerned with examining the process of realizing the fundamental 

right to an ecologically balanced environment from the theory of fundamental rights. 

To this end, some considerations are made about this theory. From there, we try to 

understand the structure and content of the clause of Article 225 of the Constitution 

of 1988; the factual support; the ambit of protection and the possibility of restrictions 

on the fundamental right enshrined by this rule, as well as the functions of even in the 

Brazilian legal system. In particular, we analyze the functions that describe it as a 

right to state benefits in a broad sense and as a right of defense. Finally, we seek to 

understand how that process of realizing has been occurred, with reference to 

positive state action to preserve the environment and the restrictions to the same 

arising from Brazilian energy use. The methodology used is bibliographic, 

descriptive, exploratory and case law. 

  

 

Keywords: Fundamental right to an ecologically balanced environment. State 

actions. Environmental management. Energy use. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conforme leciona José Afonso da Silva, o direito à proteção do meio 

ambiente tem encontrado assento nas constituições das mais diversas nações no 

mundo, as quais passaram a reservar ao tema especial destaque em seu corpo 

normativo. 1  

No Brasil, até a Constituição Federal de 1988 a normatividade jurídica teve 

por objetivo a racionalização econômica das atividades de exploração dos recursos 

naturais, sem uma adequada preocupação com a proteção ambiental. Até então, 

tentava-se secundariamente a proteção do meio ambiente, na maioria das vezes 

através do argumento de proteção à saúde, na medida em que o acesso a esta é 

praticamente impossível em um ambiente de degradação ambiental.  

A atual Constituição foi, portanto, a que mais atenção deu ao meio ambiente. 

Nesse sentido, ela foi a primeira a tratar deliberadamente da questão ambiental, 

podendo-se dizer que ―é uma Constituição eminentemente ambientalista‖ 2, sendo 

considerada uma das mais abrangentes e avançadas do mundo em matéria de 

tutela do meio ambiente. Contudo, entre a constitucionalização do tema e uma 

efetiva proteção ambiental, existe um longo caminho a ser percorrido. Dessa forma, 

convém pesquisar como tem ocorrido o processo de concretização do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no contexto nacional. 3 

Sabe-se que não se trata de uma tarefa simples. É cediço que os direitos 

fundamentais têm uma estrutura complexa. Aliás, com relação ao direito 

fundamental objeto da presente dissertação isso se evidencia com maior 

intensidade, pois, conforme leciona Robert Alexy, o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, doravante DFMAEE, é um direito fundamental 

completo. 

                                                
1
 José Afonso da Silva registra que esse fenômeno ocorreu nas Constituições da Alemanha de 1949, de 

Cuba de 1976, de Portugal de 1976, da Iugoslávia de 1974, da Grécia de 1975, da Polônia de 1976 e da 
Espanha de 1978, dentre outras. Cf. SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 7. ed. 
atual. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 43-46. 
2
 Idem, p. 46. 

3
 Convém destacar que, embora a preocupação com a preservação do meio ambiente tenha ―constituído 

objeto de regulações normativas e de proclamações jurídicas que, ultrapassando a província meramente 
doméstica do direito nacional de cada Estado soberano, projeta-se no plano das declarações 
internacionais‖, a presente dissertação se restringirá ao plano jurídico-constitucional nacional. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 22.164-0/SP. Acórdão publicado no Diário de 
Justiça da União de 17 nov. 1995. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85691>. Acesso em: 15 jun. 2011. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85691
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Significa que este direito é composto por um feixe de posições de espécies 

bem distintas. Ou seja, ele traduz um direito a que o Estado se abstenha de 

determinadas intervenções no meio ambiente, na medida em que funciona como 

direito de defesa. Ao mesmo tempo, ele revela um direito a que o Estado proteja 

seus titulares contra intervenções de terceiros que sejam lesivas ao meio ambiente, 

ao passo que funciona como direito à proteção.  

Ademais, simultaneamente, o DFMAEE descortina um direito a que o Estado 

inclua seus titulares nos procedimentos relevantes para o meio ambiente, 

funcionando como um direito a procedimentos. E, por fim, ele revela um direito a que 

o próprio Estado adote medidas benéficas ao meio ambiente, funcionando como um 

direito a prestações fáticas e prestações normativas.     

Tem-se, portanto, consciência das dificuldades e limitações impostas ao 

presente empreendimento. Não é, pois, pretensão do autor esgotar o tema. Pelo 

contrário, pretende-se trazer à baila uma dimensão relevante do problema da 

concretização do direito em destaque, analisando-o a partir das principais categorias 

da dogmática dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, o esforço empreendido pelo autor é para conduzir o debate a 

partir da teoria dos direitos fundamentais. Consoante tem se firmado na seara da 

doutrina constitucional, seja qual for o direito fundamental de que se trate, sua 

análise jurídica pressupõe a adoção de uma teoria compatível com sua estrutura 

complexa. Willis Santiago Guerra Filho, por exemplo, destaca que em face das 

singularidades da concepção do sistema jurídico como um sistema aberto de regras 

e princípios, a abordagem dos direitos fundamentais, reclama a necessidade de 

opção por uma teoria à qual caiba: 

[...] a função de canalizar para o estudo de seu objeto contribuições 
advindas de diversas disciplinas, filosóficas e científicas. Seu 
compromisso, entretanto, é com o esclarecimento de um material 
jurídico positivo, donde se configurar como um empreendimento no 
sentido de uma concepção sistematicamente orientada para o 
caráter geral, finalidade e alcance intrínseco dos direitos 
fundamentais. 4   

Gilmar Ferreira Mendes, por outro lado, destaca que a complexidade do 

sistema de direitos fundamentais ―recomenda que se envidem esforços no sentido 

                                                
4
 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos fundamentais. 5. ed. rev. São 

Paulo: RCS Editora, 2007, p. 30. 



13 

 

de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que 

concerne à identificação do âmbito de proteção e à imposição de restrições ou 

limitações legais‖. 5  

Portanto, ter-se-ão bem presentes as lições de Robert Alexy em Teoria 

dos direitos fundamentais, durante a análise que se está a iniciar. Conforme 

esclarece o mesmo, esta teoria é uma teoria dogmática de determinados direitos 

fundamentais positivamente válidos em um determinado ordenamento jurídico.  

A respeito desta teoria, aliás, convém esclarecer de logo que se trata de 

uma teoria jurídica que tem por base a teoria dos princípios e a teoria das posições 

jurídicas fundamentais, sendo que, com relação a esta última, esclarece o próprio 

Alexy, que sua teoria segue o espírito da teoria dos status de Jellinek. 6  

Não se trata, portanto, ―de uma filosofia dos direitos fundamentais, 

desatrelada do direito positivo, nem de uma teoria sociológica, histórica ou 

politológica‖. 7 Seu objetivo é, pois, colaborar com a tarefa de dar respostas 

racionalmente fundamentadas às questões relativas aos direitos fundamentais. 8   

Isso a distingue das teorias dos direitos fundamentais que tenham tido 

vigência no passado (teorias histórico-jurídicas), como também, das teorias sobre os 

direitos fundamentais em geral (teorias teórico-jurídicas), e ainda, de teorias sobre 

direitos fundamentais que não são da Lei fundamental. 9 

A teoria em comento contempla as três dimensões que integram a 

dogmática jurídica: a analítica, a empírica e a normativa. 10 A dimensão analítica 

trata da consideração sistemático-conceitual do direito válido. Ela comporta a análise 

dos direitos fundamentais, passando pela construção jurídica até a investigação da 

estrutura do sistema jurídico e da fundamentação dos direitos fundamentais.  

                                                
5
 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 671. 
6
 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5ª edição 

alemã. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 29. 
7
 Ibidem. 

8
 Justamente por isso, pensamos que, embora se trate de uma teoria geral dos direitos fundamentais da 

Constituição alemã, conforme faz questão de sublinhar o próprio Alexy, ela pode perfeitamente orientar o 
presente trabalho. 
9
 ALEXY, Robert. Idem, p. 32. 

10
 Conforme lembra Virgílio Afonso da Silva, essa divisão da dogmática jurídica em três dimensões: a 

analítica, a empírica e a normativa, foi proposta por Ralf Dreier e Robert Alexy. Cf. SILVA, Virgílio Afonso 
da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 31. 
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No dizer de Virgílio Afonso da Silva, o foco central dessa dimensão ―é a 

análise dos conceitos básicos mais elementares envolvidos na pesquisa‖ 11, 

competindo-lhe ―uma minuciosa investigação sobre as relações existentes entre os 

diversos conceitos estudados‖. 12 Tal dimensão se manifesta com maior intensidade 

no capítulo primeiro do presente trabalho. 

A dimensão empírica da teoria dos direitos fundamentais, por seu turno, 

considera o direito positivamente válido e a eficácia do direito, mas não trata 

somente da descrição do direito legislado, ela se ocupa também do direito judicial. 

No caso dos direitos fundamentais, conforme esclarece Silva, ―ela vem à luz 

sobretudo a partir do exame da aplicação do direito na visão do STF‖. 13 

Por último, a dimensão normativa vai além da dimensão empírica, 

tratando da orientação e crítica da prática jurídica. Para ela, interessa a questão de 

saber, no caso concreto e sobre a base do direito positivo válido, a decisão correta 

14. Essa dimensão se preocupa, informa Silva, em ―fornecer uma resposta adequada 

ao problema analisado‖. 15  

É possível percebê-la no presente trabalho quando se analisam as ações 

do Estado brasileiro consistentes em medidas fáticas benéficas ao meio ambiente. 

Igualmente, ela está presente quando se procura compreender o direito dos titulares 

do DFMAEE a que o Estado se abstenha de determinadas intervenções no meio 

ambiente. Em suma, ela orienta o capítulo terceiro.  

Justamente por isso, essa parte do trabalho está voltada para a realidade 

social brasileira que corresponde aos aspectos teóricos das seções precedentes e 

que se pretende colocar em destaque. Dessa forma, sua perspectiva varia um pouco 

em relação aos capítulos anteriores, analisando, digamos assim, o problema sob 

uma perspectiva da gestão dos recursos ambientais. 

Imagina-se que isso seja coerente com os objetivos do presente trabalho, 

uma vez que, não foi pretensão do autor desenvolver um trabalho exclusivamente 

teórico. Pelo contrário, sempre se quis aproximar a teoria da realidade social 

                                                
11

 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 31. 
12

 Ibidem. 
13

 Ibidem. 
14

 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 35-36. 
15

 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 32. 
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pertinente ao direito examinado. Nesse sentido, teve-se em mente as lições do 

saudoso Norberto Bobbio. 

Em suas últimas lições, o filósofo italiano destacou que nos distintos 

períodos nos quais a sociedade passa por profundas transformações a ciência 

jurídica sente a ―necessidade de estabelecer novos e mais estreitos contatos com as 

ciências sociais‖. 16 Segundo ele, isso acontece em nosso momento histórico, 

forçando os juristas a saírem de seu esplêndido isolamento, tornando ―inadiável um 

contato maior entre juristas e cientistas sociais‖. 17 Aliás, nesse contexto, Bobbio 

chega a afirmar que: 

Estamos na situação em que cada um dos ramos tradicionais do 
direito vem descobrindo, ao seu lado, alguma disciplina do 
comportamento humano que o acompanha como a própria sombra: 
o direito constitucional descobriu a ciência política (ou a sociologia 
política); o direito administrativo, a ciência da administração e, de 
modo ainda mais geral, a sociologia da administração; o direito 
penal, a sociologia do comportamento desviante, a antropologia 
criminal, etc; o direito da empresa e o direito do trabalho, além das 
várias disciplinas econômicas, a sociologia industrial e do trabalho; o 
direito do internacional, aquele conjunto de estudos agora rotulados 
pelo nome de relações internacionais. 18 

Dito isto, observa-se que o presente trabalho está estruturado em três 

capítulos. No primeiro, lançam-se seus fundamentos teóricos. Nele, inicialmente, 

procura-se fixar o sentido de direitos fundamentais, através de uma revisão teórica. 

Em seguida, comentam-se as principais funções dos direitos fundamentais no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Neste momento, além de uma breve introdução a noções elementares como 

enunciado normativo, normas e estrutura das normas de direitos fundamentais, 

disserta-se, em linhas gerais, sobre suporte fático, âmbito de proteção e restrições a 

direitos fundamentais. O objetivo deste capítulo é pontuar os aspectos que 

orientarão a análise do DFMAEE. 

A problemática do segundo capítulo está restrita ao delineamento do 

DFMAEE na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88). Aqui, 

a preocupação é identificar a estrutura e o conteúdo da norma desse direito. Além 

                                                
16

 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela 
Beccaccia Versiani. São Paulo: Manole, 2007, p. 33. 
17

 Idem, p. 37. 
18

 Idem, p. 47. 
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disso, procura-se delimitar seu suporte fático e âmbito de proteção, bem como, as 

possibilidades de restrições ao mesmo.  

Ademais, no segundo capítulo, trata-se das funções do DFMAEE no 

ordenamento jurídico brasileiro. No que concerne a isso, interessa-nos, sobretudo, 

suas funções que permitem caracterizá-lo como um direito a que o Estado adote 

medidas benéficas para a preservação do meio ambiente e um direito a que o 

Estado se abstenha de praticar certas ações para a manutenção do equilíbrio 

ecológico, as funções de defesa e de proteção ou o direito fundamental em estudo 

como direito a prestações positivas e negativas. 

No terceiro capítulo, como já fora antecipado, o olhar é lançado sobre a 

realidade da gestão pública conduzida pelo governo brasileiro. Aqui, o objetivo é 

identificar ações do Estado para a concretização do direito fundamental examinado. 

Com relação a esta tarefa investigativa, convém destacar que se terão como 

referenciais as funções do direito examinado que acabamos de destacar.  

Nesse sentido, serão estudados os gastos públicos com gestão ambiental, 

sob o rótulo de direito a prestações em sentido amplo, para compreender as ações 

positivas adotadas pelo Estado brasileiro para a concretização do direito 

fundamental analisado. Além do mais, serão analisadas as abstenções impostas ao 

Estado brasileiro de intervenções prejudiciais no âmbito de proteção do referido 

direito fundamental, especialmente no que tange a ações voltadas para o incremento 

da exploração de recursos energéticos decorrentes do recente processo de 

desenvolvimento econômico do País. 
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2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A análise da concretização do DFMAEE reclama uma pré-compreensão do 

mesmo no contexto constitucional atual, especialmente no que tange à dogmática 

dos direitos fundamentais. Isto requer uma explicação dos direitos fundamentais 

como um todo e das principais categorias da teoria que viabiliza o seu tratamento 

jurídico – a teoria dos direitos fundamentais. Este é o objetivo do presente capítulo. 

2.1 O plano conceitual dos direitos fundamentais 

A importância da delimitação conceitual na pesquisa decorre da necessária 

atenção para com uma das dimensões da dogmática jurídica – a dimensão analítica. 

Conforme tivemos a oportunidade de registrar na introdução da presente 

dissertação, tal dimensão corresponde à análise dos conceitos concernentes ao 

objeto da pesquisa. 

Sem isso, adverte Alexy, a racionalidade da Ciência do Direito ficaria 

comprometida, na medida em que ―clareza conceitual, ausência de contradição e 

coerência são pressupostos da racionalidade de todas as ciências‖. 19 Igualmente, 

restariam prejudicados o controle racional das manifestações jurisprudenciais e a 

utilização metodologicamente controlada da realidade social à qual se refere os 

direitos fundamentais.  

Em face disso, convém tecer, em linhas gerais, alguns esclarecimentos 

sobre o plano conceitual dos direitos fundamentais. Para tanto, inicia-se pela fixação 

do sentido da própria expressão direitos fundamentais.  

Com relação a isso, observa-se a coexistência de diversas concepções no 

campo doutrinário, o que, por vezes, lança sobre o tema alguma confusão 

terminológica. Nesse sentido, são as palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, que, 

tratando da delimitação conceitual e definição terminológica dos direitos 

fundamentais, observa:  

tanto na doutrina, quanto no direito positivo (constitucional ou 
internacional), são largamente utilizadas (e até com maior 
intensidade), outras expressões, tais como ―direitos humanos‖, 
―direitos do homem‖, ―direitos subjetivos públicos‖, ―liberdades 
públicas‖, ―direitos individuais‖, ―liberdades fundamentais‖ e ―direitos 
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humanos fundamentais‖, apenas para referir algumas das mais 
importantes. 20  

A despeito da existência dessa pluralidade de expressões, em face dos 

objetivos do presente trabalho, procura-se esclarecer apenas a diferença entre 

direitos fundamentais e direitos humanos. Especialmente, porque parece mais 

comum o uso destas como sinônimas.  

Na verdade, há íntima relação entre estas noções. Aliás, afirma-se na 

doutrina que os direitos fundamentais representam, em certa medida, a 

constitucionalização dos direitos humanos que gozaram de alto grau de justificação 

ao longo da história dos discursos morais. 21 Nesse sentido, a positividade e a 

coercibilidade funcionam como critério distintivo entre estas duas categorias. 

Conforme destaca Marcelo Campos Galuppo: 

Os direitos humanos transformam-se em direitos fundamentais 
somente no momento em que o princípio do discurso se transforma 
em princípio democrático, ou seja, quando a argumentação prática 
dos discursos morais se converte em argumentação jurídica limitada 
pela faticidade do direito, que implica sua positividade e 
coercibilidade, sem, no entanto, abrir mão de sua pretensão de 
legitimidade. 22 

Nessa perspectiva, direitos fundamentais e direitos humanos teriam o 

mesmo substrato moral, mas seriam situados em dimensões diferentes, podendo-se 

afirmar, conforme esclarece Guerra Filho que, de um ponto de vista histórico, os 

direitos fundamentais são, originariamente, direitos humanos. Contudo, deve-se 

esclarecer, conforme faz o mesmo: 

estabelecendo um corte epistemológico, para estudar 
sincronicamente os direitos fundamentais, devemos distingui-los, 
enquanto manifestações positivas do Direito, com aptidão para a 
produção de efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos 
humanos, enquanto pautas ético-políticas, ―direitos morais‖... . 
Situados em uma dimensão suprapositiva, deonticamente diversa 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
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Ed., 2009, p. 27. No mesmo sentido são as palavras de Paulo Bonavides ao argumentar: Podem as 
expressões direitos humanos, direitos do homem e direitos fundamentais ser usadas indistintamente? 
Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais denominações na literatura jurídica, ocorrendo, porém 
o emprego mais frequente de direitos humanos e direitos do homem entre autores anglo-americanos e 
latinos, em coerência, aliás, com a tradição e a história, enquanto a expressão direitos fundamentais 
parece ficar circunscrita à preferência dos publicistas alemães. Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
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daquela em que se situam as normas jurídicas – especialmente 
aquelas de Direito interno. 23 

Sarlet, por seu turno, esclarece que a expressão direitos fundamentais diz 

respeito àqueles ―direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do 

direito constitucional positivo de determinado Estado‖. 24 E, nisso se distingue dos 

direitos humanos. 

Uma vez que, em suas palavras, a expressão direitos humanos ―guardaria 

relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições 

jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 

vinculação com determinada ordem constitucional‖. 25 

José Joaquim Gomes Canotilho também assevera que direitos fundamentais 

são direitos jurídico-positivamente constitucionalizados. Citando Cruz Villalon, 

destaca Canotilho que ―os direitos fundamentais são-no, enquanto tais, na medida 

em que se encontram reconhecimento nas constituições e deste reconhecimento se 

derivem conseqüências jurídicas‖. 26 Na mesma linha, Paulo Bonavides, ancorado 

em Konrad Hesse, identifica os direitos fundamentais como ―aqueles direitos que o 

direito vigente qualifica como tais‖. 27 

Em suma, pode-se afirmar que direitos fundamentais são direitos vigentes 

numa ordem jurídico-constitucional. Sua positivação ―significa a incorporação na 

ordem jurídica positiva dos direitos considerados ‗naturais‘ e ‗inalienáveis‘ do 

indivíduo [...] colocados no lugar cimeiro das fontes de direito: as normas 

constitucionais‖. 28  

Nesse sentido, nossos direitos fundamentais são os direitos positivados na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Contudo, deve-se 

esclarecer que esta é uma conceituação dos direitos fundamentais do ponto de vista 

formal, sendo que, esta tende a por em evidência os direitos fundamentais 

positivados no título II da referida lei maior – Dos direitos e garantias fundamentais.  

                                                
23

 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. cit., p. 39–40. 
24

 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 29. 
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497. 
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Esta perspectiva é importante porque sem o aspecto formal da positividade 

os ―direitos do homem são esperanças, aspirações, ideais, impulsos, ou, até, por 

vezes, mera retórica política, mas não direitos protegidos sob a forma de normas 

(regras e princípios) de direito constitucional‖ 29, conforme destaca Canotilho.  

Assim, a positividade traz a vantagem de permitir aos titulares dos direitos 

fundamentais ―promover uma ação judicial contra os próprios órgãos do Estado‖ 30, 

na medida em que, com a constitucionalização, tais direitos são subtraídos da 

disponibilidade do legislador ordinário. 

Ademais, isso permite que as normas de direitos fundamentais, assim como 

todas as normas constitucionais, gozem de valor diferenciado no ordenamento 

jurídico, diferenciando-se das demais normas jurídicas por sua hierarquia superior, 

aquilo a que Canotilho denomina autoprimazia normativa das normas 

constitucionais. Segundo o autor lusitano: 

A autoprimazia normativa significa que as normas constitucionais não 
derivam a sua validade de outras normas com dignidade hierárquica 
superior. Pressupõe-se, assim, pragmaticamente, que o direito 
constitucional [é] constituído por normas democraticamente feitas e 
aceites (legitimidade processual democrática) e informadas por 
«estruturas básicas de justiça» (legitimidade material). 31 

Contudo, é recomendável adotar um conceito ao mesmo tempo formal e 

material dos direitos fundamentais, enfatizando que a Constituição é o lugar para 

positivá-los, mas que há outros direitos fundamentais não positivados explicitamente 

nela. Aliás, esse é o entendimento de Sarlet, que propõe ancorado no pensamento 

de Roberty Alexy, a seguinte definição de direitos fundamentais: 

Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas 
concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito 
constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância, 
integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera 
de disponibilidade dos poderes constituídos, bem como as que, por 
seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, 
agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento na 
Constituição formal. 32  

Esta perspectiva destaca a abertura material do catálogo de direitos 

fundamentais. Conforme enfatiza Sarlet, no direito pátrio, ―a construção de um 
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conceito ao mesmo tempo formal e material dos direitos fundamentais passa 

inevitavelmente pela análise do alcance e significado da norma do art. 5º, § 2º da 

CF‖. 33 

A supracitada norma constitucional coloca em evidência que ―os direitos e 

garantias expressos [na CF/88] não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte‖.  

Nesse sentido, um conceito ao mesmo tempo formal e material dos direitos 

fundamentais se coaduna com o que propõe Alexy sobre quais normas seriam as 

normas de direitos fundamentais. Dissertando acerca desse questionamento, 

esclarece Alexy que: 

uma resposta simples poderia ser: normas de direitos fundamentais 
são aquelas normas que são expressas por disposições de direitos 
fundamentais; e disposições de direitos fundamentais são os 
enunciados presentes no texto da Constituição [...], e somente esses 
enunciados. 34  

Contudo, essa resposta é problemática. Um dos problemas que ela 

apresenta é induzir ao entendimento segundo o qual aos direitos fundamentais da 

Constituição pertencem somente aquelas normas expressas diretamente por 

enunciados da própria Constituição. 35  

Tal compreensão, em face da abertura semântica e estrutural das 

disposições de direitos fundamentais, é muito estreita. Por isso, recomenda Alexy 

que não se vincule o conceito de norma de direito fundamental apenas ―a um critério 

formal, relativo à forma de sua positivação‖. 36  

Nesse contexto, lembra o referido autor que, em face de as normas de 

direitos fundamentais serem semanticamente abertas, o Tribunal Constitucional cria 

regras semânticas quando fixa o sentido dessas normas, o que resulta em novas 

normas criadas pela atuação do referido tribunal, que, claro, não são normas 

diretamente expressas pela Constituição. 37 
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Fixe-se, portanto, que como a Constituição Federal de 1988 revela uma 

ordem de valores, para além do conceito formal de direitos fundamentais, ―há um 

conceito material, no sentido de existirem direitos que, por seu conteúdo, por sua 

substância, pertencem ao corpo fundamental da Constituição de um Estado, mesmo 

não constante no catálogo‖ 38. Esta é a lição de Sarlet: 

Importante, neste contexto, é a constatação de que o 
reconhecimento da diferença entre direitos formal e materialmente 
fundamentais traduz a idéia de que o direito constitucional brasileiro 
(assim como o lusitano) aderiu a certa ordem de valores e de 
princípios, que, por sua vez, não se encontra necessariamente na 
dependência do Constituinte, mas que também encontra respaldo na 
idéia dominante de Constituição e no senso jurídico coletivo. 39 

De qualquer forma, seja de um ponto de vista forma ou material, a 

característica da fundamentalidade, conforme se extrai da lição de Sarlet, é 

intrínseca à noção de direitos fundamentais e aponta, conforme destaca Canotilho, 

―para a especial dignidade de proteção dos mesmos‖. 40  

No que concerne à fundamentalidade formal, destaca Sarlet que suas 

principais implicações para o ordenamento jurídico pátrio são a qualificação dos 

direitos fundamentais como direitos de natureza supralegal; a submissão a limites 

formais (procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas) de reforma 

constitucional (art. 60 da CF) [...]; e, a aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, que vincula as entidades públicas e privadas (art. 5°, § 1°, da CF). 41  

Quanto à fundamentalidade material, destaca o referido autor ―a 

circunstância de serem os direitos fundamentais elemento constitutivo da 

Constituição material, contendo decisões fundamentais sobre a estrutura básica do 

Estado e da sociedade‖. 42  

                                                                                                                                                   
aquelas as quais o autor chama de ―normas atribuídas às normas diretamente estabelecidas pela 
Constituição‖. Implica dizer, que há normas de direitos fundamentais estabelecidas direta e indiretamente 
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uma discussão sobre que normas devem ser atribuídas às normas diretamente estabelecidas pelo texto 
constitucional‖, sendo que, ―uma norma atribuída é válida, e é uma norma de direito fundamental, se, para 
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Conceituados nesses termos os direitos fundamentais, observa-se que a 

Constituição Federal contém várias dimensões ou gerações de direitos 

fundamentais, decorrentes da evolução histórica dos mesmos. Quanto a isso, 

embora fuja dos propósitos da presente dissertação um exame histórico mais 

aprofundado do tema, convém tecer breves considerações. 

Como os direitos fundamentais não são algo estanque, pelo contrário, são 

frutos de uma evolução histórica, é comum que eles não sejam os mesmos em 

todas as épocas. Aliás, conforme esclarece Sarlet, deve-se observar que, ao longo 

do processo histórico, eles sofreram diversas transformações, tanto no que tange ao 

seu conteúdo como no que concerne à sua titularidade, eficácia e efetivação.  

Em face disso, os principais constitucionalistas os agrupam em diferentes 

categorias, normalmente relacionados a determinados modelos históricos de Estado. 

Assim, fala-se na doutrina em direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira, 

quarta e até de quinta gerações ou dimensões de direitos fundamentais, para 

evidenciar o caráter evolutivo dos mesmos. 43  

Com relação a isso, interessa-nos destacar, sobretudo, que o 

reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais ―tem o caráter de um 

processo cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, de tal sorte que o 

uso da expressão ‗gerações‘ pode ensejar a falsa impressão da substituição 

gradativa de uma geração por outra‖. 44 Nesse sentido, é mais adequado falar em 

dimensões de direitos fundamentais, pois, no dizer de Guerra Filho: 

Mais importante é que os direitos ―gestados‖ em uma geração, 
quando aparecem em uma ordem jurídica que já trás direitos da 
geração sucessiva, assumem uma outra dimensão, pois os direitos 
de geração mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-
los de forma mais adequada – e, conseqüentemente, também para 
melhor realizá-los. Assim, por exemplo, o direito individual de 
propriedade, num contexto em que se reconhece a segunda 
dimensão dos direitos fundamentais, só pode ser exercido 
observando-se sua função social, e, com o aparecimento da terceira 
dimensão, observando-se igualmente sua função ambiental. 45 

Essa técnica de separação histórica dos direitos fundamentais permite 

apontar determinadas características concernentes ao conteúdo, titularidade, 
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eficácia e efetivação de cada uma dessas dimensões. No que concerne a isso, 

interessarão, particularmente, as características dos direitos de terceira dimensão, 

dentre os quais está inserto o objeto da presente dissertação. Contudo, convém 

esclarecer, em breves linhas, em que consistem as outras dimensões. 

A expressão direitos fundamentais de primeira dimensão diz respeito às 

liberdades civis e políticas, da forma como foram idealizados pelas doutrinas liberais. 

Essa dimensão faz referência, pois, aos direitos fundamentais que primeiro foram 

positivados, como produtos do pensamento liberal-burguês do século XVIII.  

As características principais dessa categoria são, nas palavras de Sarlet, 

seu ―marcado cunho individualista, [...] afirmando-se como direitos do indivíduo 

frente ao Estado, especificamente como direitos de defesa, demarcando uma zona 

de não-intervenção do Estado e uma esfera de autonomia individual em face do seu 

poder‖. 46  

Por isso, comumente se diz que os direitos dessa categoria são direitos de 

resistência em face do Estado. Conforme destaca Bonavides, essa dimensão 

valoriza ―o homem singular, o homem das liberdades abstratas, o homem da 

sociedade mecanicista que compõe a chamada sociedade civil, da linguagem 

jurídica mais usual‖. 47  

A expressão direitos fundamentais de segunda dimensão, por outro lado, 

reporta-se aos direitos sociais, culturais e econômicos, decorrentes das doutrinas 

antiliberais do Estado Social, que floresceram no século XX.  

Tais direitos, segundo Sarlet, ―podem ser considerados uma densificação do 

princípio da justiça social, além de corresponderem a reivindicações das classes 

menos favorecidas, de modo especial da classe operária‖ 48, tendo obtido 

reconhecimento nas Constituições ocidentais do segundo pós-guerra 49. Segundo 

Bonavides, os direitos em comento: 

passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram 
eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que 
exigem do Estado determinadas prestações materiais nem sempre 
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resgatáveis por exigüidade, carência ou limitação essencial de meios 
e recursos. 50 

A característica mais marcante dos mesmos, nas palavras de Comparato, é 

a ―demanda por ações concretas do Estado através de políticas públicas‖. 51 

Segundo Sarlet, a principal nota distintiva deles ―é sua dimensão positiva, uma vez 

que se cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na Esfera da liberdade 

individual, mas, sim, [...] de propiciar um ‗direito de participar do bem-estar social‘‖. 52 

53  

Os direitos fundamentais da terceira dimensão, chamados direitos de 

fraternidade ou solidariedade, são bem mais recentes que os das dimensões 

anteriores. Sua proteção no plano constitucional foi mais tardia, por isso, eles ainda 

são pouco perceptíveis, se considerados em relação aos das dimensões 

precedentes. Conforme destaca Sarlet: 

No que tange à sua positivação, é preciso reconhecer que, 
ressalvadas algumas exceções, a maior parte destes direitos 
fundamentais da terceira dimensão ainda não encontrou seu 
reconhecimento na seara do direito constitucional, estando, por outro 
lado, em fase de consagração no âmbito do direito internacional, do 
que dá conta um grande número de tratados e outros documentos 
transnacionais nesta seara. 54 

Paulo Bonavides esclarece quais são os direitos desta dimensão, quais 

sejam, ―o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente, o direito de 

propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação‖. 

55 56 Aliás, destaca Norberto Bobbio que o mais importante deles ―é o reivindicado 

pelos movimentos ecológicos, o direito a viver em meio ambiente não poluído‖. 57 

Nesse sentido, também são as palavras do Ministro Celso de Melo:  

os preceitos inscritos no art. 225 da Carta Política traduzem a 
consagração constitucional, em nosso sistema de direito positivo, de 
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uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas às formações 
sociais contemporâneas. Essa prerrogativa consiste no 
reconhecimento de que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 58 

Traço marcante dos direitos de terceira dimensão é ―o fato de se 

desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como seu titular, 

destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, nação), e 

caracterizando-se como direitos de titularidade coletiva ou difusa‖ 59 60, afirmando-se 

na doutrina que a característica forte deles é a indeterminação dos sujeitos.  

Por isso, afirma Sarlet que, com relação a eles, ―em que pese ficar 

preservada sua dimensão individual, reclamam-se novas técnicas de garantia e 

proteção‖. 61 Além disso, esclarece o mesmo, no caso de a titularidade desses 

direitos ser atribuída ao próprio Estado e à Nação, como no caso dos direitos à 

autodeterminação, paz e desenvolvimento, isso ―tem suscitado sérias dúvidas no 

que concerne à própria qualificação de grande parte destas reivindicações como 

autênticos direitos fundamentais‖. 62  

Ademais, no que concerne à efetividade dos direitos fundamentais de 

terceira dimensão, destaca-se que eles exigem ―esforços e responsabilidades em 

escala até mesmo mundial para sua efetivação‖. 63 Conforme leciona Canotilho, 

esses direitos ―pressupõem o dever de colaboração de todos os estados e não 

apenas o atuar ativo de cada um‖. 64 

Além dessas três dimensões de direitos fundamentais a doutrina ainda 

fala de outras dimensões. Paulo Bonavides, por exemplo, assevera que os direitos 

surgidos como reação à globalização do neoliberalismo configuram direitos de 

quarta dimensão, ou seja, o direito à informação, ao pluralismo e à democracia. 
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Ademais, o referido constitucionalista elege o direito à paz como direito fundamental 

de quinta dimensão. 65 

De todo modo, seja qual for a tipologia dos direitos fundamentais, pode-se 

dizer que o objetivo de todos eles, conforme destaca Bonavides, é ―criar e manter os 

pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana‖. 66 E, 

para tanto, eles exercem diversas funções no ordenamento jurídico. 

Dentre estas, destacam-se: permitir a seus titulares fazê-los valer 

judicialmente; servir como diretriz para a edição de normas infraconstitucionais e 

para a atuação dos poderes do Estado; servir como referencial para a interpretação 

de todo o ordenamento jurídico; dentre outras. Nesse sentido, convém explicar as 

funções dos direitos fundamentais que interessam ao presente estudo. 

2.2 Funções dos direitos fundamentais 

De acordo com Sarlet, ―os direitos fundamentais exercem várias e 

diversificadas funções na ordem jurídica‖. 67 A explicação dessas funções, esclarece 

o autor, tanto pode ser reconduzida à doutrina dos quatro status de Georg Jellinek, 

como pode ser levada a cabo à luz dos desdobramentos da perspectivas subjetiva e 

objetiva dos direitos fundamentais. 68 Convém comentar as duas versões, para uma 

melhor compreensão do tema.  

No que concerne às explicações que partem de Jellinek, a despeito das 

diversas propostas existentes, recomenda Sarlet que ―a maneira mais adequada de 

classificar os direitos fundamentais à luz de nosso direito constitucional positivo‖ é a 

que propõe a ―divisão, num primeiro momento, desses direitos em dois grandes 

grupos, formados, respectivamente, pelos direitos fundamentais como direitos de 

defesa e pelos direitos a prestações‖. 69 Nessa perspectiva se alinha a proposta de 

Robert Alexy.  

Segundo Alexy, os direitos fundamentais são direitos de defesa do cidadão 

contra intervenções dos Poderes Públicos. Nesse sentido, destaca o autor que 
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direitos de defesa 70 são ―direitos a ações negativas (abstenções) do Estado‖ 71, e, 

como tais, são para seus destinatários, ―dentre outras, proibições de destruir ou 

afetar negativamente algo‖. 72  

Conforme veremos no último capítulo deste trabalho, o DFMAEE enquanto 

direito de defesa, será objeto de interesse especial, quando se analisar o direito dos 

titulares do referido direito fundamental a que o Estado se abstenha de 

determinadas intervenções no meio ambiente natural.  

Com relação a isso, aliás, convém observar que Alexy divide os direitos de 

defesa em três grupos 73, sendo que, ao presente estudo, interessa, particularmente, 

o grupo que define direitos a que o Estado não afete determinadas características ou 

situações do titular do referido direito fundamental – os direitos a ações estatais 

negativas.  

Tais características ou situações protegidas são as mais diversas possíveis, 

desde que incluídas no âmbito de proteção do direito examinado. Exemplos de 

características protegidas, fornecidos pelo próprio Alexy, são ―viver e ser saudável‖; 

exemplo de situação protegida é ―a inviolabilidade de domicílio‖. 74 Nesse sentido, 

com relação à presente dissertação pode-se indicar, como principal característica 

protegida pelo DFMAEE, ‗viver em um ambiente sadio‟.  

O contraponto dos direitos de defesa, afirma Alexy, ―são os direitos a uma 

ação positiva do Estado, que pertence ao status positivo, mais precisamente ao 

status positivo em sentido estrito‖. 75 Estes ―impõem ao Estado, em certa medida, a 

persecução de alguns objetivos‖ 76, e, ―são para seus destinatários, dentre outras, 

obrigações de proteger ou fomentar algo‖. 77 São os também chamados direitos a 
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prestações e estes nos interessarão, sobretudo, quando formos tratar do gasto 

público com gestão ambiental, no capitulo terceiro. 

Enquanto direitos a prestações, leciona Canotilho, os direitos fundamentais 

são direitos ao acesso e utilização de prestações estaduais. 78 Nesse sentido, os 

direitos fundamentais podem ser tanto direitos derivados a prestações, como direitos 

originários a prestações. 79 

De acordo com a teoria de Alexy, embora na maioria das vezes a expressão 

direito a prestações seja associada à ideia de um direito a algo que o titular poderia 

obter de outras pessoas se dispusesse de meios financeiros suficientes e se 

houvesse disponibilidade no mercado, as ações estatais positivas que podem ser 

objeto de um direito a prestação são bem mais abrangentes.  

 Conforme observa o supracitado autor, os direitos a ações positivas do 

Estado envolvem ―desde a proteção do cidadão contra outros cidadãos por meio de 

normas de direito penal, passa pelo estabelecimento de normas organizacionais e 

procedimentais e alcança até prestações em dinheiro e outros bens‖. 80  

Aliás, com base nisso, esclarece Alexy que os direitos a ações estatais 

positivas podem ser divididos em dois grupos: ―aquele cujo objeto é uma ação fática 

e aquele cujo objeto é uma ação normativa‖. 81  

Verifica-se um direito a uma ação positiva fática, por exemplo, ―quando se 

considera uma pretensão individual do cidadão à criação de vagas nas 

universidades‖. 82 Por outro lado, os "direitos a ações positivas normativas são 

direitos a atos estatais de criação de normas‖. 83 Exemplo desta espécie, fornecido 

pelo próprio Alexy, é o direito do nascituro à proteção por meio de normas jurídica. 
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A partir disso, defende Alexy que todos os direitos a ações estatais positivas 

devem ser incluídos no conceito de direitos a prestações em sentido amplo 84. Este 

se divide em ―três grupos: (1) direitos a proteção; (2) direitos a organização e 

procedimento 85; e (3) direitos a prestações em sentido estrito‖. 86 Com relação ao 

presente trabalho, interessarão especialmente os direitos do grupo (1) e (3). Nesse 

sentido, deve-se esclarecer em que eles consistem. 

Direitos a proteção são ―os direitos do titular de direitos fundamentais em 

face do Estado a que este o proteja contra intervenções de terceiros‖. 87 Ou, noutros 

termos, ―direitos constitucionais a que o Estado configure e aplique a ordem jurídica 

de uma determinada maneira no que diz respeito à relação dos sujeitos de direito de 

mesma hierarquia entre si‖. 88 

Eles podem ter os mais diferentes objetos como diferentes formas de 

proteções. Seus objetos incluem ―desde a proteção contra homicídios na forma mais 

tradicional, até a proteção contra os perigos do uso pacífico da energia nuclear‖. 89 

Suas formas de proteção abarcam ―a proteção por meio de normas de direito penal, 

por meio de normas de responsabilidade civil, por meio de normas de direito 

processual, por meio de atos administrativos e por meio de ações fáticas‖. 90 

Os direitos a prestações em sentido estrito, por fim, são ―direitos do 

indivíduo, em face do Estado, a algo que o indivíduo, se dispusesse de meios 

financeiros suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia 

também obter de particulares‖. 91 Dessa espécie são os chamados direitos sociais. 

No que concerne à explicação das funções dos direitos fundamentais à luz 

dos desdobramentos da perspectivas subjetiva e objetiva dos mesmos, cumpre 
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destacar, conforme faz Ingo Wolfgang Sarlet, que esta é uma das mais relevantes 

formulações do direito constitucional contemporâneo, no âmbito da dogmática 

jurídica.  

Contudo, conforme esclarece o mesmo, apesar da clássica lição de 

Bockenförde, que encontrou eco em todas as modernas teorizações sobre o tema e 

segundo a qual há uma perspectiva objetiva dos direitos fundamentais: 

No que concerne ao direito pátrio ao contrário das doutrinas 
espanhola e lusitana, onde o tema já encontrou maior receptividade 
—, impende reconhecer, no entanto, que a referida perspectiva 
objetiva dos direitos fundamentais ainda não foi objeto de estudos 
mais aprofundados, encontrando, por isso, tímida mas crescente (em 
termos quantitativos e qualitativos) aplicação. 92 

Em face disso, deve-se esclarecer que, conforme lembra Gilmar Ferreira 

Mendes: 

Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e 
elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto 
direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos seus 
titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face dos 
órgãos obrigados. Na sua dimensão como elemento fundamental da 
ordem constitucional objetiva, os direitos fundamentais – tanto 
aqueles que não asseguram, primariamente, um direito subjetivo 
quanto aqueles outros, concebidos como garantias individuais – 
formam a base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito 
democrático. 93 

Dizer que os direitos fundamentais revelam dupla perspectiva, implica dizer, 

pois, que eles ―podem, em princípio, ser considerados tanto como direitos subjetivos 

individuais, quanto elementos objetivos fundamentais da comunidade‖ 94, ―integrando 

um sistema axiológico que atua como fundamento material de todo o ordenamento 

jurídico‖. 95  

Aliás, no que concerne à perspectiva jurídico-objetiva dos direitos 

fundamentais, aquela que nos interessará particularmente, destaca Sarlet que, 

segundo esta perspectiva, os direitos fundamentais ―constituem decisões valorativas 

de natureza jurídico-objetiva da Constituição, com eficácia em todo o ordenamento 
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jurídico e que fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e 

executivos‖. 96 

Esta perspectiva, segundo a qual os direitos fundamentais são componentes 

estruturais básicos da ordem jurídica, também revela que estes ―assumem papel de 

alta relevância na construção de um sistema eficaz e racional para sua efetivação‖. 

97 O que se torna possível graças aos desdobramentos que essa perspectiva 

acarreta. 

O primeiro desses desdobramentos, conforme destaca Sarlet, é que, na 

medida em que os direitos fundamentais apresentam-se como ―um conjunto de 

valores objetivos básicos e fins diretivos da ação positiva dos poderes públicos‖ 98, 

eles ―devem ter sua eficácia valorada não sob um ângulo individualista, [...] mas sob 

o ponto de vista da sociedade‖. 99  

Igualmente, a partir dessa perspectiva, verifica-se que os direitos 

fundamentais exercem uma eficácia dirigente em relação aos órgãos estatais. Nesse 

sentido, esclarece Sarlet, que os direitos fundamentais contêm ―uma ordem dirigida 

ao Estado no sentido de que a este incumbe a obrigação permanente de 

concretização e realização dos direitos fundamentais. 100 

Ademais, a perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais permite 

concluir que estes são dotados do que a doutrina alemã denominou de eficácia 

irradiante. Ou seja, ―estes, na sua condição de direito objetivo, fornecem impulsos e 

diretrizes para a aplicação e interpretação do direito infraconstitucional, o que, além 

disso, apontaria para a necessidade de uma interpretação conforme aos direitos 

fundamentais‖. 101 

Nesse contexto, é válido destacar que o que mais interessa da perspectiva 

jurídico-objetiva dos direitos fundamentais para a presente dissertação é o dever 

geral de efetivação dos direitos fundamentais atribuído ao Estado, o chamado dever 

de proteção do Estado. Nas palavras de Sarlet, o reconhecimento de deveres de 

proteção do Estado significa que: 
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a este incumbe zelar, inclusive preventivamente, pela proteção dos 
direitos fundamentais [...]. Esta incumbência, por sua vez, 
desemboca na obrigação de o Estado adotar medidas positivas da 
mais diversa natureza, com o objetivo precípuo de proteger de forma 
efetiva o exercício dos direitos fundamentais. 102 

Esclarecidas as principais funções dos direitos fundamentais, convém 

destacar que, a incidência destas pressupõe, segundo a orientação teórica que se 

tem seguido, a delimitação de outros aspectos como a identificação das normas de 

direitos fundamentais e sua estrutura normativa, o suporte fático, o âmbito de 

proteção e as possibilidades de restrições aos mesmos. 

2.3 Enunciado normativo e norma de direito fundamental  

A análise de determinado direito fundamental deve partir de seu enunciado 

normativo. Nesse sentido, convém esclarecer com Alexy, que os conceitos de 

enunciado normativo e de norma de direito fundamental não se confundem. 

Segundo o autor, este conceito é mais amplo do que aquele, bem como, existem 

diversas formas de conceituar norma.  

Em face disso, sugere Alexy que a melhor forma de conceituar norma é 

através do que ele chama de conceito semântico. Esse conceito parte da 

diferenciação supracitada entre norma e enunciado normativo. De forma que, uma 

―mesma norma pode ser expressa por meio de diferentes enunciados normativos‖. 

103 Bem como, há ―normas [que] podem também ser expressas sem a utilização de 

enunciados, como é o caso, por exemplo, das luzes de um semáforo‖. 104  

A importância disso para a teoria dos direitos fundamentais é explicada pelo 

próprio Alexy: 

O conceito semântico de norma certamente não é igualmente 
adequado a todas as finalidades, mas quando se trata de problemas 
da dogmática jurídica e da aplicação do direito é sempre mais 
adequado que qualquer outro conceito de norma. Esses âmbitos 
dizem respeito a questões como a de saber se duas normas são 
logicamente compatíveis, quais são a conseqüências de uma norma, 
como interpretá-la e aplicá-la, se ela é válida e, algumas vezes, se a 
norma, quando inválida, deveria ser válida. 105  
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Dessa forma, conforme esclarece Canotilho, ―o facto de o texto 

constitucional ser o primeiro elemento do processo de interpretação-concretização 

constitucional (= processo metódico) não significa que o texto ou a letra da lei 

constitucional contenha já a decisão do problema a resolver‖. 106 107 No mesmo 

sentido, explica Paulo Gustavo Gonet Branco: 

A norma, portanto, não se confunde com o texto, isto é, com o seu 
enunciado, com o conjunto de símbolos linguísticos que forma o 
preceito. Para encontrarmos a norma, para que possamos afirmar o 
que o direito permite, impõe ou proíbe, é preciso descobrir o 
significado dos termos que compõem o texto e decifrar, assim, o seu 
sentido linguístico. 108 

Nesse contexto, também esclarecedora é a lição de Lenio Luiz Streck 109 

sobre a diferença entre texto (jurídico) e norma (jurídica): 

 
o texto, preceito ou enunciado normativo é alográfico. Não se 
completa com o sentido que lhe imprime o legislador. Somente 
estará completo quando o sentido que ele expressa é produzido pelo 
intérprete, como nova forma de expressão. Assim, o sentido 
expressado pelo texto já é algo novo, diferente do texto. É a norma. 
A interpretação do Direito faz a conexão entre o aspecto geral do 
texto normativo e a sua aplicação particular: ou seja, opera sua 
inserção no mundo da vida. As normas resultam sempre da 
interpretação. [...] O conjunto das disposições (textos, enunciados) é 
uma ordem jurídica apenas potencialmente, é um conjunto 
possibilidades, um conjunto de normas potenciais. O significado (ou 
seja, a norma) é o resultado da tarefa interpretativa. 110 

Destaca-se, pois, que ―o conceito de norma é, em face do conceito de 

enunciado normativo, o conceito primário‖. 111 É recomendável, portanto, advoga 

Alexy, que ―os critérios para a identificação de normas sejam buscados no nível da 

[própria] norma, e não no nível do enunciado normativo‖. 112  
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Nesse sentido, deve-se dissecar o enunciado normativo que consagra o 

DFMAEE, a saber, o artigo 225 da CF para apreender o significado de sua norma, o 

que faremos no próximo capítulo.  

2.3.1 A estrutura das normas de direitos fundamentais 

Seguindo a trajetória analítica de determinado direito fundamental, 

identificada a norma que o consagra, deve-se identificar a estrutura desta. Nesse 

sentido, vale lembrar que é possível utilizar diversas diferenciações teóricas para 

analisar a estrutura das normas de direitos fundamentais.  

A mais importante delas, segundo Alexy, é a distinção entre regras e 

princípios, a qual o autor considera ―uma das colunas-mestras do edifício da teoria 

dos direitos fundamentais‖. 113 Em suas palavras, ―essa distinção é a base da teoria 

da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais e uma chave para a solução 

de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais‖. 114  

Por isso, explica Silva que muitas das conclusões a que se chega na análise 

dos direitos fundamentais, dependem do pressuposto teórico adotado no âmbito 

dessa distinção.115 Nesse sentido, cumpre levar a cabo a distinção em comento para 

extrairmos daí as conseqüências teóricas que terão relevância para o presente 

trabalho.  

Para tanto, a primeira observação a ser feita é que regras e princípios estão 

incluídos no conceito de norma. Conforme esclarece Alexy, ―tanto regras quanto 

princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser 

formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever ser, da permissão 

e da proibição‖. 116 A distinção, portanto, é uma distinção entre duas espécies do 

gênero norma. 

Contudo, enquanto princípios são normas que ―ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes‖, regras são normas que ―são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se 
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uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, 

nem menos‖. 117 Com base nessa observação, destaca Alexy: 

Princípios são [...] mandamentos de otimização, que são 

caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo 
fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente 
das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. 
[...] Regras contêm [...] determinações no âmbito daquilo que é 
fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre 
regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção 
de grau. 118 (negritos nossos) 

Uma primeira conseqüência dessa distinção se refere a quando estamos 

diante de normas que, ―se isoladamente aplicadas levariam a resultados 

inconciliáveis entre si, ou seja, a dois juízos concretos de dever-ser jurídico 

contraditórios‖. 119 Neste caso, em se tratando de regras, fala-se em conflito. Em se 

tratando de princípios, fala-se em colisão.  

No caso de conflito, este ―somente pode ser solucionado se se introduz, em 

uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou se pelo menos 

uma das regras for declarada inválida‖ 120. No caso de colisão, a solução é 

completamente diversa. Nas palavras de Alexy: 

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo 
é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, 
permitido –, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, 
contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, 
nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na 
verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em 
face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a 
questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. 121  

Do exposto se extrai que ―conflito entre regras ocorrem na dimensão da 

validade, enquanto as colisões entre princípios – visto que só princípios válidos 

podem colidir – ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso‖. 122 Por 

isso, se afirma que o conflito deve ―ser resolvido por meio do sopesamento entre 

interesses conflitantes‖ 123, através do que Alexy chama de lei de colisão. 
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A referida lei, segundo o autor, pode ser formulada nos seguintes termos: 

―as condições sob as quais um princípio tem precedência em face de outro 

constituem o suporte fático de uma regra que expressa a conseqüência jurídica do 

princípio que tem precedência‖. 124  

Segundo essa lei, dizer que princípios são mandamento de otimização 

significa em primeiro lugar, o reconhecimento da ―inexistência de relação absoluta 

de precedência e, em segundo lugar, sua referência a ações e situações que não 

são quantificáveis‖. 125   

Outra conseqüência da distinção entre regras e princípios diz respeito a seus 

distintos caráter prima facie. Enquanto princípios não contêm um mandamento 

definitivo, mas apenas prima facie, ou seja, ―princípios representam razões que 

podem ser afastadas por razões antagônicas‖ 126, as regras, por outro lado, ―exigem 

que seja feito exatamente aquilo que elas ordenam‖. 127  

Isso, contudo, não significa que os princípios tenham sempre um mesmo 

caráter prima facie, e as regras um mesmo caráter definitivo. Na verdade, o que 

ocorre é que regras e princípios têm diferentes caráter prima facie. A isso, Alexy 

chama de modelo diferenciado.  

Através desse modelo, o autor pretende propor algo a mais que Dworkin, 

uma vez que, segundo ele (Alexy), a lógica do tudo-ou-nada proposta por aquele 

filósofo americano na aplicação das regras é falha 128, porque cláusulas de exceção 

podem ser introduzidas nelas em virtude de um princípio. Aliás, segundo o autor ―as 

cláusulas de exceção introduzidas em virtude de princípios não são nem mesmo 

teoricamente enumeráveis‖. 129  

Assim, o que ocorre é que o caráter prima facie das regras é mais intenso do 

que o dos princípios, sendo que, segundo Alexy, mesmo diante de um fortalecimento 

do caráter prima facie dos princípios – o que pode ocorrer ―por meio da introdução 
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de uma carga argumentativa a favor de determinados princípios ou de determinadas 

classes de princípios‖ 130 –, ―isso não iguala seu caráter prima facie ao das regras‖. 

131  

Ademais, outra conclusão a que se chega a partir da distinção entre regras e 

princípios é que essas duas espécies normativas ―são razões de naturezas 

distintas‖. 132 Enquanto ―princípios são sempre razões prima facie [...] regras são, se 

não houver o estabelecimento de alguma exceção, razões definitivas‖. 133 Mas, 

razões para quê?  

Regras e princípios são razões para normas. E, ―enquanto razões para 

normas, podem eles ser razões para normas universais (gerais-abstratas) e/ou para 

normas individuais (juízos concretos de dever-ser)‖. 134 Com isso, Alexy contesta a 

ideia segundo a qual princípios são razões para regras e regras são razões para 

decisões concretas. Segundo o autor, não é correto considerar que princípios não 

possam servir como razões para decisões concretas. Nesse sentido, leciona o autor: 

A compreensão de que os princípios são razões para regras e as 
regras são razões para decisões concretas (normas individuais) tem, 
à primeira vista, algo de plausível. Mas, a partir de uma análise mais 
detalhada, essa concepção mostra-se incorreta. Regras podem ser 
também razões para outras regras e princípios podem também ser 
razões para decisões concretas. 135  

Certo é que, no que concerne a juízos concretos, uma regra, se válida e livre 

de exceções, ―é uma razão definitiva‖. 136 E, se seu conteúdo é a definição de que 

alguém tem determinado direito, ―então esse direito é um direito definitivo‖ . 137 

Quando se trata de princípios, é diferente. Eles, nas palavras de Alexy, ―são sempre 

razões prima facie. Isoladamente considerados, eles estabelecem apenas direitos 

prima facie”. Ou seja, ―em si mesmos, princípios nunca são razões definitivas‖. 138  

Por isso, Virgílio Afonso da Silva ressalta que o traço mais marcante da 

distinção entre regras e princípios diz respeito à estrutura dos direitos que essas 

normas garantem. Nas palavras do mesmo, ―no caso das regras, garantem-se 
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direitos (ou se impõem deveres) definitivos, ao passo que no caso dos princípios são 

garantidos direitos (ou são impostos deveres) prima facie”. 139 

Quando um direito é garantido por uma norma com estrutura de regra, 

continua Virgílio, ―esse direito é definitivo e deverá ser realizado totalmente, caso a 

regra seja aplicável ao caso concreto‖. 140 Por outro lado, ―no caso dos princípios 

não se pode falar em realização sempre total daquilo que a norma exige. Ao 

contrário: em geral essa realização é apenas parcial‖. 141  

Em se tratando de princípios, portanto, ―há uma diferença entre aquilo que é 

garantido (ou imposto) prima facie e aquilo que é garantido (ou imposto) 

definitivamente‖. 142 Nessa perspectiva, evidencia-se que é inerente à noção de 

princípio a ideia de realização em diversos graus, a depender das condições fáticas 

e jurídicas.  

Ademais, além dessas consequências que resultam da distinção entre 

regras e princípios 143, conforme veremos na seção seguinte, essa distinção é crucial 

para a definição de outros conceitos elementares da teoria dos direitos fundamentais 

– o conceito de suporte fático e âmbito de proteção. Bem como, ela é determinante 

para a escolha da teoria através da qual se discutem as restrições aos direitos 

fundamentais – a teoria interna ou externa –, conforme veremos na seção 

subseqüente.  

Consoante o que tratamos na presente seção, deve-se indagar que espécie 

de norma de direito fundamental alberga o direito ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado para se compreender quais são suas principais qualidades. Contudo, 

essa tarefa só será realizada no capítulo dois. Por enquanto, continuaremos tratando 

dos aspectos da teoria dos direitos fundamentais mais pertinentes à analise do 

direito objeto do presente trabalho. 

Nesse sentido, seguiremos a lição de Alexy, segundo a qual a análise dos 

direitos fundamentais tem dois momentos: a análise daquilo que leva a uma 

exclusão da proteção dos referidos direitos, as restrições a direitos fundamentais, 

―aquilo que constitui o lado negativo das normas de direitos fundamentais‖ 144; e, a 

análise do suporte fático dos direitos fundamentais, o que ele chama de ―lado 

positivo da garantia dos direitos fundamentais‖. 145  

2.4 O lado positivo da garantia dos direitos fundamentais: seu suporte fático  

Conforme assinala Virgílio Afonso da Silva, um conceito de suporte fático 146 

dos direitos fundamentais foi proposto por Robert Alexy. Segundo esse modelo, 

chama-se suporte fático a soma do âmbito de proteção (AP) e da intervenção estatal 

(IE). Aliás, a esse modelo, propõe Silva que se inclua a ausência de fundamentação 

constitucional. 147 

A análise do suporte fático dos direitos fundamentais, tem, segundo Alexy, 

dois pontos centrais: o próprio conceito de suporte fático dos direitos fundamentais e 

o conceito de âmbito de proteção. 148  

Dependendo da espécie de norma de direito fundamental de que se trate, 

esses conceitos devem ser definidos de forma diversa, mas há algo comum entre 

eles. Quando eles são utilizados ―como contraparte ao conceito de restrições, eles 

dizem respeito àquilo que a norma de direito fundamental garante prima facie, ou 

seja, sem levar em consideração as possíveis restrições‖. 149 
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Na verdade, em certos casos, há um equivalência entre os conceitos de 

suporte fático e âmbito de proteção. Conforme esclarece Alexy, quando se trata de 

normas permissivas 150, ―suporte fático e âmbito de proteção coincidem totalmente‖ 

151. Dessa forma, todas as condutas que representam a permissão, são incluídas 

tanto no suporte fático como no âmbito de proteção. 

Por outro lado, ―não tão simples é a relação entre suporte fático e âmbito de 

proteção no caso das normas que garantem direitos de defesa‖. 152 Aqui, embora 

seja ―possível dar às normas que garantem direitos a ações negativas uma 

formulação na qual aparece na cláusula condicional apenas o bem protegido‖ 153 – 

aquilo a que Alexy chama de suporte fático composto pelo bem protegido –, ―essa 

construção não é recomendável, porque, com ela, o conceito de suporte fático perde 

seu caráter de contraponto ao conceito de restrição‖. 154    

Dessa forma, deve-se observar que, em se tratando de direitos de defesa, 

não há uma correspondência exata entre suporte fático e âmbito de proteção, mas 

há uma divisão do suporte fático em dois elementos: o bem protegido e a 

intervenção.  

Essa divisão permite assegurar a contraposição do conceito de suporte 

fático ao de restrição, o que cumpre a tarefa, segundo Alexy, de ―abranger todos os 

pressupostos materiais para a ocorrência da consequência jurídica prima facie‖. 155 

Nesse sentido, vejamos o que diz o próprio autor: 

No caso das normas que garantem direitos de defesa essa tarefa só 
pode ser satisfeita por meio de um suporte fático que, diferentemente 
do que ocorre no caso das normas permissivas simples, seja 
composto por dois elementos: o bem protegido e a intervenção. Um 
tal suporte fático deve ser chamado de ‗suporte fático composto pelo 
bem protegido e pela intervenção‘. 156 

Ademais, no que tange ao conceito de suporte fático, leciona Alexy que ele 

pode ser concebido à luz de três teorias: duas teorias restritivas – a teoria do 
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alcance material de Frederich Müller e a que advoga a restrição ao suporte fático em 

virtude de leis gerais – e uma teoria ampla do suporte fático.  

Segundo Alexy, as duas teorias restritas apresentam debilidades 157, por 

isso, ele recomenda a adoção da teoria ampla. 158 Nas palavras do mesmo: 

Uma teoria ampla do suporte fático é uma teoria que inclui no 
âmbito de proteção de cada princípio de direito fundamental 
tudo aquilo que milite em favor de sua proteção. A forma pela 
qual tanto essa inclusão no âmbito de proteção quanto a inclusão no 
suporte fático ocorrem pode variar muito. Nesse sentido, a teoria 
ampla contém um feixe de regras que se referem às diferentes 
formas dessa inclusão. [...] duas [dessas regras] especialmente 
importantes [são]: (1) Tudo aquilo que apresentar uma característica 
que – considerada isoladamente – seja suficiente para a subsunção 
ao suporte fático é considerado como típico, não importa que outras 
características estiverem presentes; (2) No campo semântico dos 
conceitos de suporte fático devem ser adotadas interpretações 
amplas. 159 

Contudo, para evitar excessos decorrente da teoria ampla do suporte fático, 

deve-se observar que: 

A teoria do suporte fático conduz a um modelo em dois âmbitos. O 
primeiro âmbito é o âmbito dos casos potenciais; o segundo, o 
âmbito dos casos reais. Sempre que um princípio de direito 

fundamental for relevante, o caso é pelo menos um caso potencial de 
direitos fundamentais, não importa com que grau de certeza o 
princípio em questão possa ser superado por princípios colidentes. 
[...] o âmbito dos casos reais de direitos fundamentais [...] abarca 

tudo aquilo que é duvidoso e polêmico, e está apoiado naquele 
primeiro, no qual se inclui a massa daquilo que é livre de dúvidas e 
consensual. 160 

Esse modelo permite refutar boa parte da argumentação utilizada pela crítica 

à teoria ampla do suporte fático. Uma vez que, mesmo que esta conduza à inclusão 

de condutas absurdas no âmbito de proteção dos direitos fundamentais, como por 

exemplo, a inclusão de um direito ao furto no âmbito de proteção do princípio 
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constitucional da liberdade, a carência de dúvida sobre o tema e o consenso sobre a 

matéria revelam que não se trata de um caso real de direitos fundamentais, mas de 

um caso apenas potencial.  

Assim, de acordo com o que se analisou no presente tópico, convém 

explicar, separadamente, o âmbito de proteção dos direitos fundamentais. 

Mormente, porque como veremos no capítulo terceiro, ao assumirmos o DFMAEE 

como um direito fundamental completo, destacaremos dele os direitos de defesa 

para serem analisados em seção apartada. Tal análise terá em mente, pois, o 

modelo de suporte fático composto. 

2.4.1 Âmbito de proteção dos direitos fundamentais  

Conforme leciona Sarlet, a separação entre o âmbito de proteção dos 

direitos fundamentais e suas limitações ―não é apenas relevante para uma 

dogmática límpida dos direitos fundamentais, mas também assume importância para 

o manejo apropriado [destes], especialmente por parte da jurisdição constitucional e 

do legislador das normas de direitos fundamentais‖. 161  

Igualmente, Gilmar Ferreira Mendes ressalta a importância desta categoria 

para a análise dos direitos fundamentais. Segundo o referido ministro, o pressuposto 

primário para a análise de qualquer direito fundamental é a definição do âmbito de 

proteção. Este, nas palavras do autor, ―abrange os diferentes pressupostos fáticos e 

jurídicos contemplados na norma jurídica (v. g., reunir-se sob determinadas 

condições) e a conseqüência comum, a proteção fundamental‖. 162 Nesse sentido, 

esclarece o mesmo: 

Quanto mais amplo for o âmbito de proteção de um direito 
fundamental, tanto mais se afigura possível qualificar qualquer ato do 
Estado como restrição. Ao revés, quanto mais restrito for o âmbito de 

proteção, menor possibilidade existe para a configuração de um 
conflito entre o Estado e o indivíduo. 163  

A despeito do debate anterior sobre a relação entre os conceitos de suporte 

fático e âmbito de proteção, é certo que este corresponde à resposta da pergunta 

sobre o que é protegido. Virgílio Afonso da Silva destaca que o âmbito de proteção, 
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―responde à pergunta acerca de que atos, fatos, estados ou posições jurídicas são 

protegidos pela norma que garante o referido direito [...] o âmbito dos bens 

protegidos por um direito fundamental‖. 164  

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet esclarece que todo direito fundamental 

possui um âmbito de proteção, ―que nem sempre se afigura de fácil identificação, 

especialmente em decorrência da indeterminação semântica invariavelmente 

presente nos textos normativos‖. 165 E, ―todo direito fundamental, ao menos em 

princípio, está sujeito a intervenções neste âmbito de proteção‖. 166  

Assim, uma adequada compreensão do âmbito de proteção evita as 

denominadas colisões aparentes, na medida em que lança luzes para o 

delineamento do recorte da realidade protegido pela norma constitucional. O que é 

obtido a partir de um processo que, segundo Gilmar Ferreira Mendes, ―não pode ser 

fixado em regras gerais, exigindo, para cada direito fundamental, determinado 

procedimento‖. 167 

2.5 O lado negativo das normas de direitos fundamentais: suas restrições  

O conceito de restrição a um direito fundamental, à primeira vista não parece 

problemático. O problema aparece, adverte Alexy, ―na definição dos possíveis 

conteúdo e extensão dessas restrições‖. 168 Com relação a isso, esclarece Sarlet 

que para uma adequada compreensão do tema ―incontornável a análise, ainda que 

sumária, da contraposição entre as assim designadas ‗teoria interna‘ e ‗teoria 

externa‘ dos limites aos direitos fundamentais‖. 169  

Conforme esclarece Alexy, nos termos propostos pela teoria externa, a ideia 

de restrições a direitos parte da pressuposição da existência de duas coisas, o 

direito e sua restrição. Existe, segundo essa teoria, ―uma relação de tipo especial, a 

saber, uma relação de restrição‖ 170 entre o direito e sua restrição, ou seja, ―há, em 

                                                
164

 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 72. 
165

 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 387. 
166

 Idem, p. 386. 
167

  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 221. 
168

 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 276. 
169

 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 388. 
170

 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 277. 



45 

 

primeiro lugar, o direito em si, não restringido, e, em segundo lugar, aquilo que resta 

do direito após a ocorrência de uma restrição, o direito restringido‖. 171  

Aliás, adverte Virgílio Afonso da Silva que ―essa diferença, que parece 

insignificante, uma filigrama teórica, tem, no entanto, grandes conseqüências, 

práticas e teóricas‖ 172, principalmente quando se trata de colisão entre direitos 

fundamentais.  

A teoria interna, por outro lado, advoga que ―não há duas coisas – o direito e 

sua restrição –, mas apenas uma: o direito com um determinado conteúdo‖. 173 

Segundo essa teoria, ―um direito fundamental existe desde sempre com seu 

conteúdo determinado, afirmando-se mesmo que o direito já ‗nasce‘ com os seus 

limites‖. 174 Nesse sentido, o ―direito tem o seu alcance definido de antemão, de tal 

sorte que sua restrição se revela desnecessária e até mesmo impossível do ponto 

de vista lógico‖. 175 

Por isso, na teoria interna, o conceito de restrição é substituído pelo conceito 

de limite. Aqui, dúvidas acerca dos limites do direito não são dúvidas sobre quão 

extensa pode ser sua restrição, mas dúvida sobre seu conteúdo. E, ―quando 

eventualmente se fala em ‗restrições‘ no lugar de ‗limites‘, então, se fala em 

‗restrições imanente‘‖. 176 Ademais, o momento da restrição segundo a teoria externa 

seria, nos termo da interna, substituído pela descrição daquilo que é protegido. 

No que tange aos direitos fundamentais, observa Alexy que a opção por uma 

dessas teorias ―depende da concepção de normas de direitos fundamentais como 

regras ou como princípios, ou seja, da concepção de normas de direitos 

fundamentais como posições definitivas ou prima facie”. 177  

Sendo que, com relação à orientação teórica que temos seguido no presente 

trabalho, o mais adequado é a adoção da teoria externa, para a qual o mais 

acertado é falar em restrição a direitos fundamentais. Assim, em se tratando de 

direito fundamental prima facie, que corresponde a um princípio, pode-se afirmar 

que: 
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há algo de excedente, que pode ser restringido. Esse excedente não 
é nem algo externo ao ordenamento jurídico – como, por exemplo, 
um direito natural, uma liberdade natural ou uma situação natural –, 
nem algo localizável abaixo da Constituição, mas algo que pertence 
ao acervo de normas constitucionais. Se se parte do modelo de 
princípios, o que é restringido não é simplesmente um bem protegido 
pela norma de direito fundamental, mas um direito prima facie 
garantido por essa norma. 178 

Nesse sentido, prossegue Alexy, restringíveis ―são os bens protegidos por 

direitos fundamentais (liberdades/situações/posições de direito ordinário) e as 

posições prima facie garantidas por princípios de direitos fundamentais‖. 179 E, 

restrições a direitos fundamentais ―são normas que restringem uma posição prima 

facie de direito fundamental‖ 180, ou ―que leva a uma exclusão da proteção do direito 

fundamental e, nesse sentido, é àquilo que constitui o lado negativo das normas de 

direitos fundamentais‖. 181   

Além disso, esclarece Alexy que ―uma norma somente pode ser uma 

restrição a um direito fundamental se ela for compatível com a Constituição. Se ela 

for inconstitucional, ela até pode ter a natureza de uma intervenção, mas não a de 

uma restrição‖. 182 Para deixar mais claro, vejamos a seguinte assertiva do autor em 

comento: 

Como direitos de hierarquia constitucional, direitos fundamentais 
podem ser restringidos somente por normas de hierarquia 
constitucional ou em virtude delas. Restrições a direitos 
fundamentais são, portanto, ou normas de hierarquia constitucional 
ou normas infraconstitucionais, cuja criação é autorizada por normas 
constitucionais. As restrições de hierarquia constitucional são 
restrições diretamente constitucionais, e as restrições 
infraconstitucionais são restrições indiretamente constitucionais. 183 
184 
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A problemática sobre o que faz com que normas compatíveis com a 

Constituição sejam restrições a direitos fundamentais, reclama segundo Alexy, uma 

diferenciação entre diversas espécies de normas. No que concerne a isso, 

―importância especial tem a distinção entre normas de competência que 

fundamentam a competência do Estado para criar normas e normas mandatórias e 

proibitivas dirigidas aos cidadãos‖. 185 

Segundo Alexy, ―as normas de competência mais importante para a teoria 

das restrições são estabelecidas por meio das reservas legais constitucionais. Por 

meio delas, o legislador é autorizado a estabelecer restrições aos direitos 

fundamentais‖. 186 Exemplo desse tipo é o artigo 22, inciso I, da Constituição 

Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito 

penal. 

Com relação a essa espécie de norma, deve-se destacar que, embora elas 

tenham algo de restritivo para o titular do direito fundamental, elas não são 

restrições. Aqui, ―o caráter restritivo é apenas potencial e indireto, e se baseia na 

natureza restritiva das normas que podem ser criadas em razão da competência. 187 

Nesse contexto, mais relevantes são as normas mandatórias e proibitivas, 

assim como as que restringem ou eliminem competências dos cidadãos. Com 

relação a estas, destaca Alexy que elas tanto podem ter a estrutura de regra como 

de princípio. No que tange à regra 188, esclarece o autor: 

Uma regra (compatível com a Constituição) é uma restrição a um 
direito fundamental se, com sua vigência, no lugar de urna liberdade 
fundamental prima facie ou de um direito fundamental prima facie, 
surge uma não-liberdade definitiva ou um não-direito definitivo de 
igual conteúdo. 189 

No que tange aos princípios enquanto restrições a direitos fundamentais, 

esclarece Alexy que ―princípios restringidores, por si sós, não são capazes de 

colocar o indivíduo em determinadas posições definitivamente restringidas (não-
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liberdades, não-direitos). Para se alcançar uma restrição definitiva é necessário um 

sopesamento‖. 190  

Por conta disso, poder-se-ia imaginar, adverte Alexy, que, em face da lei de 

colisão 191, os princípios não seriam restrições, mas somente as regras. Contudo, 

esclarece o autor que princípios fazem parte das normas que podem restringir 

direitos fundamentais, porque: 

Princípios colidentes restringem materialmente as possibilidades 
jurídicas de realização de outros princípios. Se os princípios 
colidentes não vigessem ou se não tivessem hierarquia 
constitucional, essas possibilidades seriam mais amplas. Por isso, o 
problema não reside na sua natureza restritiva, mas na definição da 
extensão em que restringem outros princípios. 192 

Nesse sentido, convém esclarecer que um princípio é uma restrição a um 

direito fundamental ―se há casos em que ele é uma razão para que, no lugar de uma 

liberdade fundamental prima facie ou de um direito fundamental prima facie, surja 

uma não-liberdade definitiva ou um não-direito definitivo de igual conteúdo‖. 193 

Em suma, conforme destaca Alexy, deve-se usar o critério da não-inibição 

da realização de um princípio de direito fundamental para identificar as restrições. 

Ou seja, sempre que a eliminação de uma competência iniba a realização de um 

princípio de direito fundamental, bem como, ―sempre que um sopesamento orientado 

pela máxima da proporcionalidade seja necessário (caso real de direitos 

fundamentais) ou simplesmente possível (caso potencial) [...] se trata de uma 

restrição‖ 194 ao referido direito, e, enquanto tal, necessita ser justificada. 195  

Ademais, seja qual for a espécie de restrição a direito fundamental, deve-se 

destacar que esta tem limite em face da garantia do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais. Embora a Constituição brasileira não discipline expressamente a 
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possibilidade de restrições e regulamentações a direitos fundamentais, conforme 

lembra Silva, deve-se destacar que eles têm esse conteúdo, que não pode ser 

esvaziado. 

Nesse sentido, leciona Alexy que ―os direitos fundamentais, enquanto tais, 

são restrições à sua própria restrição‖. 196 Esse entendimento também se encontra 

se presente nos enunciados do STF. 197 Conforme observa Virgílio Afonso da Silva, 

mesmo quando nossa Corte Suprema não fala de conteúdo essencial ou núcleo 

essencial: 

a idéia é utilizada em um sem-número de julgados, quando alguns 
votos ressaltam, por exemplo, que ‗na ponderação de valores 
contrapostos, (...) a restrição imposta nunca pode chegar à 
inviabilização de um deles‘; ou que ‗(...) a garantia constitucional da 
ampla defesa tem, por força direta da Constituição, um conteúdo 
mínimo essencial, que independe da interpretação da lei ordinária 

que a discipline‘; ou quando se fala em um direito a um ‗mínimo 
existencial‘. 198 

Contudo, o conteúdo essencial do DFMAEE não será objeto de exame 

específico no presente estudo. Principalmente, porque, conforme adverte Virgílio, 

―há questões extremamente complexas, ligadas a essa ideia simples‖ 199, uma vez 

que ela faz referência a um fenômeno complexo, que envolve uma série de 

problemas inter-relacionados. 200  
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3 O DFMAEE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Procurou-se no capítulo precedente explicar, em termos gerais, os direitos 

fundamentais. Igualmente, explicaram-se as principais categorias que orientam a 

análise dos direitos fundamentais em espécie. Conforme se verá, o presente 

capítulo será uma tentativa de aplicação dessas explicações ao DFMAEE, no 

sentido de delimitá-lo e identificar suas funções no ordenamento jurídico brasileiro. 

3.1 Considerações gerais 

A CF/88 não elencou explicitamente o DFMAEE no seu título II, que trata 

dos direitos e garantias fundamentais. Aí, no que tange à proteção ambiental, o 

constituinte apenas fez menção, no inciso LXXIII, do art. 5º, à possibilidade de 

qualquer cidadão propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio 

ambiente. 

Entretanto, conforme se analisou no capítulo anterior, o art. 5º, § 2º da CF 

permite entender que a conceituação dos direitos fundamentais de um ponto de vista 

material revela que, nossa ordem jurídico-constitucional, consagra outros direitos 

fundamentais, mesmo não enunciados explicitamente no referido título.  

Nesse sentido, tornou-se pacífico na doutrina a compreensão de que o 

direito ao meio ambiente sadio é genuinamente um direito fundamental. Conforme 

esclarece José Rubens Morato Leite com relação ao artigo 225 da CF/88, apesar 

deste ―não estar localizado no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, 

não é possível afastar o seu conteúdo de direito fundamental‖. 201  

Na esteira deste raciocínio, Orci Paulino Bretanha Teixeira, em trabalho 

sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental, destaca: ―portanto, o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, embora seja direito humano, é também direito fundamental, cujos 

titulares são as pessoas sob a jurisdição do Estado brasileiro‖. 202 
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A constitucionalização da proteção ambiental representa um grande avanço 

da ordem jurídica brasileira, pois, conforme lembra Fernanda Luiza Fontoura de 

Medeiros, somente ―a consagração de um direito fundamental ao ambiente 

(expressa ou implicitamente) pode garantir a adequada defesa contra agressões 

provenientes quer de entidades públicas, quer de privadas‖. 203 

Na verdade, a fundamentalidade formal e material do direito ao meio 

ambiente traz consigo benefícios variados e de diversas ordens. Conforme observa 

Antônio Herman V. Benjamim, especialmente, faz com que a proteção ambiental 

deixe ―definitivamente de ser um interesse menor ou acidental no ordenamento 

jurídico‖ 204, sendo alçado ao ponto máximo da ordem constitucional.  

Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a 

existência do DFMAEE, esclarecendo inclusive que se trata de um direito de terceira 

dimensão, um direito difuso, pertencente a todos os seres humanos, que ―materializa 

poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações 

sociais‖ e ―consagrador do princípio da solidariedade‖. 205 

Contudo, conforme se destacou na introdução desta dissertação, entre a 

constitucionalização do tema e uma efetiva proteção ambiental, existe um longo 

caminho a ser percorrido. Acredita-se que parte deste caminho é representado pela 

construção de uma análise mais racional do DFMAEE. O que, pensa-se, pode ser 

alcançado a partir da aplicação das categorias da dogmática dos direitos 

fundamentais que acabamos de analisar no capítulo precedente ao referido direito. 

Com isso em mente, desenvolver-se-á o presente capítulo. 

3.1.1 O DFMAEE como direito fundamental completo 

Em sintonia com o que se expôs no capítulo anterior, o DFMAEE enquanto 

direito fundamental de terceira dimensão se destina à proteção de sujeitos 

indeterminados e reclama para sua concretização esforços e responsabilidades em 
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escala até mesmo mundial. Com relação a isso, esclarecedoras são as palavras do 

Ministro Celso de Melo, reproduzidas nas razões de seu voto, que sintetizam o perfil 

constitucional deste direito: 

Trata-se (...) de um típico direito de terceira geração, que assiste de 
modo subjetivamente indeterminado a todo o gênero humano, 
circunstancia essa que justifica a especial obrigação – que incumbe 
ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e preservá-lo em 
benefício das presentes e futuras gerações, evitando-se, desse 
modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves 
conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de 
solidariedade na proteção desse bem especial de uso comum de 
todos quantos compõem o grupo social. 206 

Ademais, há na doutrina quem enfatize a dimensão social do DFMAEE. 

Nesse sentido, José Afonso da Silva sustenta que o direito em alusão é um ―direito 

social do homem‖ 207 e José Rubens Morato Leite explica que este direito ―se insere 

ao lado do direito à vida, à igualdade, à liberdade, caracterizando-se pelo cunho 

social amplo e não meramente individual‖. 208 Isso já revela, em certa medida, que o 

supracitado direito demanda ações concretas do Estado através de políticas 

públicas. 

Contudo, pensa-se que ainda não se revela a complexidade do DFMAEE em 

toda sua amplitude. Portanto, em que pesem as classificações doutrinárias do 

DFMAEE, como se pretende destacar no presente trabalho a necessidade de 

proteção do mesmo simultaneamente através de medidas positivas do Estado e de 

abstenções de intervenções no meio ambiente natural que possam acarretar 

desequilíbrio ambiental, pensa-se ser útil tratá-lo como um direito fundamental 

completo. 209  

Embora pareça que Alexy não esclarece cabalmente em que consista tal 

direito, fica evidente que um direito fundamental completo agrega um feixe de 

posições que dizem respeito em parte a prestações fáticas e em parte a prestações 

normativas. Assim, ao evidenciar tais fenômenos, a definição em alusão parece 

bastante oportuna para o presente estudo. 
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Aliás, o próprio Alexy adverte que, embora o DFMAEE não raro seja 

classificado como um direito fundamental social ou ao menos como algo a ele 

próximo, uma análise mais detida demonstra que: 

[...] esse direito, não importa se introduzido como um novo direito 
fundamental no catálogo de direitos ou atribuído por interpretação a 
um dispositivo de direito fundamental existente, tem uma estrutura 
muito diferente daquela de um direito como o direito à assistência 
social, que essencialmente se esgota em um simples direito a uma 
prestação fática. Um direito fundamental ao meio ambiente 
corresponde mais àquilo que acima se denominou ‘direito 
fundamental completo’. Ele é formado por um feixe de posições de 

espécies bastante distintas. Assim, aquele que propõe a introdução 
de um direito fundamental ao meio ambiente, ou que pretende 
atribuí-lo por meio de interpretação a um dispositivo de direito 
fundamental existente, pode incorporar a esse feixe, dentre outros, 
um direito a que o Estado se abstenha de determinadas intervenções 
no meio ambiente (direito de defesa), um direito a que o Estado 
proteja o titular do direito fundamental contra intervenções de 
terceiros que sejam lesivas ao meio ambiente (direito a proteção), um 
direito a que o Estado inclua o titular do direito fundamental nos 
procedimentos relevantes para o meio ambiente (direito a 
procedimentos) e um direito a que o próprio Estado tome medidas 
fáticas benéficas ao meio ambiente (direito a prestação fática). 210 

Conforme se nota, essa perspectiva põe em evidência as funções do 

DFMAEE. Nesse sentido, ela é oportuna para o presente trabalho, que pretende 

trazer à baila as funções de direito de defesa e de direito de proteção do mesmo, 

conforme se verá no capítulo terceiro. De qualquer forma, para que se compreenda 

a incidência dessas funções, reclama-se a delimitação de alguns aspectos do direito 

examinado. 

3.2 Estrutura normativa e conteúdo da norma do artigo 225 da CF/88 

Conforme concluímos no capítulo primeiro, a análise de determinado direito 

fundamental pressupõe a identificação da estrutura da norma que o consagra, ou 

seja, sua classificação como princípio ou regra. Nesse sentido, cumpre verificar em 

qual dessas espécies normativas se enquadra a norma contida no artigo 225 da 

CF/88. 

Para tanto, deve-se partir do enunciado normativo do referido artigo. Note-

se, pois, que se segue aqui o conceito semântico de norma proposto por Alexy, 

segundo o qual há distinção entre norma e enunciado normativo, compreendendo-se 
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que para que a norma constitucional ―possa atuar na solução de problemas 

concretos, para que possa ser aplicada, deve ter o seu conteúdo semântico 

averiguado‖. 211 

Nesse sentido, esclarece Canotilho que ―o recurso ao «texto» para se 

averiguar o conteúdo semântico da norma constitucional não significa a identificação 

entre texto e norma. Isto é assim mesmo em termos linguísticos: O texto da norma é 

o «sinal linguístico»; a norma é o que se «revela» ou «designa»‖. 212 Aliás, com 

relação a isso, oportuno é o esclarecimento de Medeiros sobre o artigo 225: 

Tomando por pressuposto a distinção entre texto (dispositivo), norma 
e direitos, no artigo 225 da Constituição Federal, relativo à proteção 
do meio ambiente, cuida-se de uma série de disposições (textos) que 
encerram várias normas que, por sua vez, asseguram posições 
jurídicas subjetivas fundamentais, de natureza diversa, tanto com 
função defensiva quanto prestacional. 213 

Dessa forma, o texto constitucional do artigo 225 da Constituição Federal 

“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‖ 214 representa o enunciado normativo da norma que consagra o DFMAEE.  

Deve-se, pois, dissecá-lo, para desvelar a norma do direito em alusão. Isso 

pode parecer supérfluo, mas o conteúdo dessa norma principiológica não é de 

simples apreensão. A partir de seu enunciado, há quem defenda, por exemplo, que 

o termo todos empregado pelo constituinte faz referência a todo e qualquer ser vivo, 

como há quem afirme dizer respeito tão somente aos seres humanos. Imaginem-se 

as implicações para o ordenamento jurídico como um todo que dependem disso.  

Segundo a primeira posição ―os animais assumiriam papel de destaque em 

face da proteção ambiental, enquanto destinatários direitos do direito ambiental 

brasileiro‖. 215 216 Refutando esse entendimento, a posição doutrinária que a nosso 
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ver se mostra mais coerente com a ordem jurídico-constitucional brasileira, a de 

Paulo de Bessa Antunes, assevera: 

A Constituição tem como um de seus princípios reitores a dignidade 
da pessoa humana e, portanto, a ordem jurídica nacional tem como 
seu centro o indivíduo humano. A proteção aos animais e ao meio 
ambiente é estabelecida como uma consequência de tal princípio e 
se justifica na medida em que é necessária para que o indivíduo 
humano possa ter uma existência digna em toda plenitude. 217 

Na mesma linha, Paulo Afonso Leme Machado, analisando o enunciado 

normativo do artigo 225, acrescenta que o vocábulo todos da expressão todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado significa que ―o direito ao meio 

ambiente é de cada um, como pessoa humana, independentemente de sua 

nacionalidade, raça, sexo, idade, estado de saúde, profissão, renda ou residência‖. 

218  

Nesse sentido, asseveram Denise Lucena Cavalcante e Ana Stela V. 

Mendes que, enquanto direito de todos, o direito ao meio ambiente sadio 

―transcende os limites da individualidade ou mesmo da coletividade, porquanto é 

direito e dever de todos e, ao mesmo tempo, de cada um, não sendo possível 

determinar e individualizar os seus destinatários‖. 219 

Mesmo seguindo-se essa corrente, é digna de nota a advertência de José 

Rubens Morato Leite. Segundo este, embora não seja ―possível conceituar o meio 

ambiente fora de uma visão antropocêntrica‖ 220, esta ―visão antropocêntrica deve 

ser aliada a outros elementos e um pouco menos centrada no homem‖ 221, o que se 

tem denominado visão antropocêntrica alargada. 

No que tange à expressão meio ambiente, também se encontram vários 

conceitos na doutrina. Conforme lembra Toshio Mukai, existem hoje diversos 

conceitos técnicos ou científicos para esta expressão. Mas, segundo o mesmo, de 
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maneira geral, tem-se entendido-a – a despeito do pleonasmo que ela revela, na 

medida em que ‗meio‘ e ‗ambiente‘ são sinônimos – como a interação de elementos 

naturais, artificiais e culturais. 222  

Nessa linha, José Afonso da Silva, adotando uma concepção unitária 223, 

define meio ambiente como ―a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas 

as suas formas‖. 224 José Rubens Morato Leite também destaca que seja qual for ―o 

conceito que se adotar, o meio ambiente engloba, sem dúvida, o homem e a 

natureza, com todos os seus elementos‖. 225  

Essa concepção doutrinária é bem mais completa que a legal e não pode ser 

afastada por uma interpretação restritiva do conceito normativo de meio ambiente. É 

importante destacar isso, porque, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 6.938 de 

1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), o conceito 

normativo de meio ambiente aproximou esta noção da ideia de meio ambiente 

natural, numa perspectiva puramente biológica. 226 227 

A legislação supracitada definiu meio ambiente como ―o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas‖. 228 Dessa forma, ela pode 

ensejar interpretações estreitas da expressão, restritas a sua dimensão natural. 

Contudo, repita-se, conforme esclarece José Afonso da Silva, o conceito de 

meio ambiente deve ser um conceito ―globalizante, abrangente de toda a Natureza 

original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, 
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o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, 

turístico, paisagístico e arqueológico‖. 229 Aliás, por conta disso, fala-se na doutrina 

em meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente natural. 230  

Ademais, com relação ao meio ambiente, conforme lembra Leite, a lei não 

apontou os elementos corpóreos que o compõem e, sendo assim, considerou-o um 

bem incorpóreo e imaterial. Por isso, prossegue Leite, numa visão globalizada 

unitária e integrada, o meio ambiente é considerado um macrobem, ―um bem de 

interesse público, afeto à coletividade, entretanto, a titulo autônomo‖ 231, o que não 

exclui uma concepção de um microbem, isto é, dos elementos que o compõem 

(florestas, rios, propriedade de valor paisagístico etc.).  

Por fim, no que tange à locução ecologicamente equilibrado, é oportuno 

destacar, conforme esclarece José Afonso da Silva, que a Constituição, no art. 225, 

ao usar a expressão ―meio ambiente ecologicamente equilibrado‖, quando poderia 

contentar-se com o emprego da expressão ―meio ambiente equilibrado‖, 

aparentemente, foi redundante. 232 Contudo, nas palavras do mesmo: 

Não há de ser desprezível aquela qualificação adverbial que tem 
significação normativa importante, pois, aí, o ―ecologicamente‖ 
apresenta valor teleológico mais aberto e mais amplo [...] 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. [...] 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. 233 

Nesse sentido, é de se destacar que a vontade do constituinte não é que o 

homem fique privado de explorar os recursos ambientais necessários para a 

melhoria da qualidade da vida humana. O que ele não pode, em face da 

necessidade de manutenção dessa qualidade ambiental, é ―desqualificar o meio 

ambiente de seus elementos essenciais, porque isso importaria desequilibrá-lo e, no 
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futuro, implicaria seu esgotamento‖. 234 Nessa linha é a lição de Paulo Afonso Leme 

Machado: 

o equilíbrio ecológico não significa uma permanência inalterabilidade 
das condições naturais. Contudo, a harmonia ou a proporção e a 
sanidade entre os vários elementos que compõem a ecologia – 
populações, comunidades, ecossistemas e a biosfera – hão de ser 
buscadas intensamente pelo Poder Público, pela coletividade e por 
todas as pessoas. 235 

Em face do que se expôs até aqui, e, amparados no referencial teórico que 

tem dado suporte à presente dissertação, pode-se dizer, assim como diz José 

Afonso da Silva, que no caput do artigo 225 da CF/88 se inscreve uma norma-

princípio, uma norma-matriz, ―substancialmente reveladora do direito de todos ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado‖. 236 237  

No mesmo sentido, em dissertação de mestrado sobre hermenêutica e meio 

ambiente, defendida no Programa de Mestrado em Direito da Universidade Federal 

do Ceará, Germana Parente Neiva Belchior também concluiu, com relação à norma 

do referido artigo, que se trata de norma de cunho principiológico. 238  

Asseverar que a norma garantidora do DMAEE tem estrutura de princípio, 

por decorrência, faz com que o direito em alusão seja caracterizado como um direito 

prima facie e não como um direito definitivo. Isso é assim, porque, consoante o que 

fora analisado no capítulo primeiro, é inerente à noção de princípio a ideia de 

realização em diversos graus, a depender das condições fáticas e jurídicas.  

Em suma, pode-se dizer que a norma principiológica em exame garante que 

a proteção ambiental deve ser realizada na maior medida do possível, dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes, consagrando o direito de todos os seres 

humanos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado ou à qualidade ambiental.  
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Nesse sentido, a norma em comento reflete, prima facie, expressões 

deônticas como deve ser protegido o meio ambiente para a manutenção do 

equilíbrio ecológico; são permitidas todas as ações que não importem em 

desequilíbrio ambiental; e, são proibidas todas as condutas que importem em 

desequilíbrio ambiental.  

É interessante ter isso em mente porque, conforme veremos mais adiante, 

em face do desenvolvimento, isso leva a resultados inconciliáveis, ou seja, a dois 

juízos concretos de dever-ser jurídicos contraditórios. Dessa forma, como a norma 

do DFMAEE tem caráter principiológico, e, portanto, representa razões que podem 

ser afastadas por razões antagônicas, o confronto entre ela e o processo de 

desenvolvimento do País pode representar uma chave explicativa para descortinar o 

processo de concretização do direito em estudo.  

Além disso, considerando-se que princípios são razões para regras e para 

decisões concretas, pode-se seguir outra vertente que permite evidenciar a 

concretização do DFMAEE, que consiste num exame das decisões orçamentárias 

voltadas para a preservação ambiental, que têm sido tomadas pelo governo federal, 

tendo como razão o princípio em estudo. 

Entretanto, por enquanto, deve-se continuar analisando o DFMAEE a partir 

das principais categorias da dogmática dos direitos fundamentais, lembrando que a 

definição do direito em comento como um direito prima facie terá repercussões na 

amplitude do âmbito de proteção do mesmo; e, nas conclusões sobre restrições 

mútuas entre o direito fundamental em análise e outros direitos fundamentais.  

3.3 Suporte fático do DFMAEE 

Conforme esclarece Virgílio Afonso da Silva, a despeito da importância do 

conceito de suporte fático para a análise dos direitos fundamentais, este conceito é 

―quase desconhecido no direito constitucional brasileiro‖. 239 Em face disso, é de se 

imaginar a inexistência de construções doutrinárias de um conceito de suporte fático, 

mesmo abstrato, do DFMAEE.  

Nesse sentido, a presente seção pretende, com amparo na teoria dos 

direitos fundamentais e nos doutrinadores ambientalistas nacionais, compor um 
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panorama da respectiva categoria. 240 Embora o resultado possa ser rudimentar, 

conforme se viu, este é um momento imprescindível para a análise dos direitos 

fundamentais. Não se pode, portanto, esquivar disso. 

Dito isto, lembre-se que, de acordo com o que fora estudado no primeiro 

capítulo, o suporte fático de um determinado direito fundamental se constitui do 

âmbito de proteção (AP) e da intervenção estatal (IE). E, que tanto suporte fático 

como âmbito de proteção, se contrapostos ao conceito de restrições, dizem respeito 

àquilo que a norma de direito fundamental garante prima facie, ou seja, sem levar 

em consideração as possíveis restrições.  

Pontue-se também, que, conforme a orientação teórica do presente trabalho, 

a identificação da norma do DFMAEE como princípio recomenda que o referido 

direito fundamental tenha um suporte fático amplo. Isso implica a inclusão no âmbito 

de proteção do mesmo de tudo aquilo que milite em favor de sua proteção.  

Nesse sentido, é de se concluir que o suporte fático do direito em análise 

abranja todas as ações, fatos, estados e posições incluídas no âmbito temático da 

proteção do meio ambiente. Ademais, deve-se destacar que, no campo semântico 

do conceito de suporte fático do DFMAEE, devam ser adotadas interpretações 

amplas.  

Segundo Virgílio Afonso da Silva, essa postura teórica faz com que aquilo 

que, ―isoladamente considerado, possa ser subsumido no "âmbito temático" de um 

direito fundamental, deve ser considerado como por ele prima facie protegido. Isso 

implica, necessariamente, uma rejeição a exclusões a priori de condutas desse 

âmbito de proteção‖. 241  

Ademais, faz com que qualquer intervenção no âmbito de proteção do 

DFMAEE possa ser caracterizada prima facie uma restrição ao mesmo. Dessa 

forma, perde sentido a distinção entre regulamentação e restrição dos direitos 
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fundamentais. Ou seja, toda regulamentação é uma potencial – ou real – restrição 

ao mesmo. 242  

Com base nisso, compreende-se que a amplitude do suporte fático do 

DFMAEE implica que as diversas formas de intervenção econômica no meio 

ambiente para atender as demandas do crescimento econômico – especialmente, 

aquelas voltadas para o aproveitamento energético – representam prima facie 

restrições ao mesmo, na medida em que elas tenham potencialidade para provocar 

danos diretos ou reflexos no meio ambiente.  

3.3.1 Âmbito de proteção do DFMAEE 

De acordo com o que se destacou no primeiro capítulo, em determinados 

casos, há equivalência entre os conceitos de suporte fático e âmbito de proteção de 

um direito fundamental, como quando se trata de norma permissiva. Contudo, 

quando o caso envolve direitos de defesa, há uma divisão do suporte fático em dois 

elementos: o bem protegido e a intervenção.  

Como trataremos mais adiante do DFMAEE como direito de defesa, convém 

dispor, de forma mais detida sobre o âmbito de proteção do referido direito. Este diz 

respeito ao âmbito dos bens protegidos, àquilo que é protegido, aos atos, fatos, 

estados ou posições jurídicas protegidos pela norma de direito fundamental.  

No que concerne a isso, esclarece José Afonso da Silva, que há dois objetos 

de tutela do meio ambiente: um objeto imediato, que é a qualidade do meio 

ambiente e outro mediato, que é a saúde, o bem-estar e a segurança da 

população.243  

Assim, quando se fala numa qualidade ambiental, convém esclarecer que ―o 

objeto de tutela jurídica não é tanto o meio ambiente considerado nos seus 

elementos constitutivos. O que o Direito visa a proteger é a qualidade do meio 

ambiente em função da qualidade de vida‖ 244, uma vez que, segundo Machado, a 

sadia qualidade de vida só pode ser conseguida e mantida se o meio ambiente 

estiver ecologicamente equilibrado. 245 
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Em sentido bem semelhante, em Meio ambiente: direito e dever 

fundamental, Medeiros conclui que, ―na verdade, a proteção ao Ecossistema no qual 

estamos inseridos, e do qual fazemos parte, foi concebida para [...] que o ser 

humano desfrute de uma vida digna‖. 246 

Nota-se que o conceito de qualidade de vida é um elemento central para 

delimitar o âmbito de proteção do DFMAEE. Contudo, conforme assevera José 

Roberto Marques, ―não existe um conceito legal 247 de qualidade de vida‖. 248 Na 

verdade, a ideia embutida na expressão qualidade de vida é complexa, subjetiva e 

abrangente, variando em função da época, das crenças e dos valores de uma 

determinada sociedade.  

Eliane Maria Fleury Seidl e Célia Maria Lana da Costa Zannon em Qualidade 

de vida e saúde: aspectos conceituais e metodológicos 249 destacam que qualidade 

de vida é um conceito amorfo, utilizado por muitas disciplinas, sendo que, não são 

poucas as controvérsias sobre o mesmo. De acordo com as autoras, há, inclusive, 

na literatura especializada sobre o tema, quem afirme que ―qualidade de vida é uma 

vaga e etérea entidade, algo sobre a qual muita gente fala, mas que ninguém sabe 

claramente o que é‖. 250 

Sabe-se, contudo, que a origem do conceito qualidade de vida remete ao 

campo da economia, tendo se difundido após a Segunda Guerra Mundial, no intuito 

de fazer perceber a relação entre suporte financeiro e melhores condições de vida. 

Por isso, a evolução histórica dessa noção ―está ligada, intrinsecamente, ao 

desenvolvimento econômico‖. 251 
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geração de tráfego e demanda por transporte público; VI – ventilação e iluminação; VII – paisagem urbana 
e patrimônio natural e cultural. 
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Aliás, segundo registro de Roberto Giansanti, no mais das vezes, o ―bem-

estar social é caracterizado, de forma geral, pela posse de bens materiais e pelo 

aumento da capacidade de consumo‖. 252 Nesse sentido é válido o esclarecimento 

de José Afonso da Silva: 

O desenvolvimento econômico tem consistido, para a cultura 
ocidental, na aplicação direta de toda a tecnologia gerada pelo 
homem no sentido de criar formas de substituir o que é oferecido 
pela Natureza, com vista, no mais das vezes, à obtenção de lucro em 
forma de dinheiro; e ter mais ou menos dinheiro é, muitas vezes, 
confundido com melhor ou pior qualidade de vida. [...] Mas o conforto 
que o dinheiro compra não constitui todo o conteúdo de uma boa 
qualidade de vida. 253 

Esclarece, também, o geógrafo Roberval Felippe Pereira de Lima, na tese 

de doutorado Espacialização dos Índices de Desenvolvimento Humano — IDH por 

cartogramas corocromáticos estatísticos, que embora desenvolvimento tenha 

correlação com qualidade de vida, porque no seu cálculo ―entra o componente 

fundamental que é a renda per capita, confundi-lo como característica qualitativa ou 

quantitativa do modo de vida significa mascarar a realidade‖. 254 

Essas advertências se alinham com a crítica de Ramón Martín Mateo, o qual 

enfatiza que a noção em comento é uma noção intrinsecamente valorativa, na 

medida em que pode se relacionar com o consumo de alguns produtos, que para 

algumas pessoas seriam supérfluos como, por exemplo, champanhe francês. 255 

Cumpre, pois, destacar que nem sempre a qualidade de vida é favorecida pelo 

desenvolvimento. Aliás, em muitos casos pode ser diretamente comprometida pelo 

mesmo.  

Deve-se destacar que a qualidade de vida reclama que sejam protegidas 

contra os mais diversos processos de degradação oriundos dos excessos do 

progresso econômico, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, devendo-se levar em 

conta ―o estado dos elementos da Natureza – águas, solo, ar, flora, fauna e 

paisagem – para aquilatar se esses elementos estão em estado de sanidade e se de 
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seu uso advêm saúde ou doenças e incômodos para os seres humanos. 256 Pois, 

conforme destaca Hely Lopes Meireles: 

é fato incontroverso que a qualidade de vida dos moradores urbanos 
depende fundamentalmente dos recursos na Natureza, e muito em 
particular das terras, das águas e das florestas que circundam as 
grandes e as pequenas cidades, assim como das atividades 
exercidas em seus arredores. 257 

Em face disso, observa-se que tudo que for necessário para a manutenção 

da qualidade de vida da população está incluído no âmbito de proteção do DFMAEE, 

uma vez que, conforme observa José Afonso da Silva, a ―atmosfera (ar e clima), 

hidrosfera (rio, lagos, oceanos) e litosfera (solo) são três órbitas entrelaçadas que 

mantêm a vida orgânica‖. 258  

Entende-se, pois, que integram o âmbito de proteção do DFMAEE os 

processos ecológicos essenciais, a biodiversidade, os ecossitemas, o solo, o ar, a 

água (o meio ambiente marinho), a flora e a fauna. Em suma, todos os recursos 

ambientais, indispensáveis para que os seres humanos tenham qualidade de vida. 

259 

Como se percebe, o conceito em comento é bastante abrangente, talvez, o 

mais abrangente de nosso ordenamento jurídico. Além disso, ele é extremamente 

complexo, requerendo conhecimento de diversas especialidades científicas para a 

compreensão do quanto determinadas intervenções na natureza podem ser 

prejudiciais à sadia qualidade de vida.  

Assim, em face da amplitude e complexidade do âmbito de proteção do 

DFMAEE, deve-se destacar a importância da gestão ecológica 260 para a 

concretização do referido direito fundamental. Justamente por isso, examinar-se-ão 
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as ações positivas do Estado brasileiro voltadas para a gestão ambiental, como um 

importante fator para a concretização do direito em estudo. 

3.4 Restrições ao DFMAEE 

Conforme analisamos no capítulo primeiro, mais especificamente, no tópico 

sobre restrições a direitos fundamentais, a opção pela teoria interna ou externa faz 

toda diferença para a compreensão do âmbito de proteção e das restrições aos 

direitos fundamentais.  

Convém, portanto, registrar que a qualificação da norma do DFMAEE como 

princípio ou direito prima facie recomenda, segundo o referencial teórico que tem 

dado suporte à presente dissertação, a adoção da teoria externa.  

Em face disso, admite-se, no que tange ao DFMAEE, que há em primeiro 

lugar o DFMAEE em si, não restringido, e, em segundo lugar, aquilo que resta dele 

após a ocorrência de alguma restrição, o DFMAEE restringido.  

Implica dizer que há algo de excedente em relação a ele, e, é nessa seara 

onde se praticam as ações voltadas para o crescimento econômico. Ou, noutros 

termos, o macrobem ambiental enquanto protegido pelo direito fundamental em 

alusão, pode, até certo ponto, sofrer restrições decorrentes das ações estatais 

destinadas a promoverem o crescimento econômico.  

Nesse contexto, restrições ao DFMAEE são normas que restringem sua 

posição prima facie ou que conduzem a exclusões de seu âmbito de proteção. 

Contudo, conforme concluímos com amparo em Alexy, essas normas somente 

podem ser restrições ao DFMAEE se forem compatíveis com a Constituição. Se elas 

forem inconstitucionais, elas podem até ter a natureza de uma intervenção, mas não 

a de uma restrição.  

Ademais, para a identificação das restrições ao DFMAEE, segundo o que 

analisamos no capítulo primeiro, crucial é a ideia de não-inibição de realização 

desse princípio constitucional. Assim, sempre que uma norma iniba a realização do 

princípio consagrador do DFMAEE se trata de uma restrição ao mesmo. Bem como, 

sempre que um sopesamento seja necessário em face da contraposição do direito 

em alusão com outros direitos fundamentais, trata-se de uma restrição.  
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A ideia de não-inibição é facilmente percebida quando se contrapõe o 

DFMAEE às normas que fomentam o desenvolvimento econômico do País, 

principalmente se considerarmos o modelo de produção e consumo atual, que tende 

a sacrificar demasiadamente os recursos naturais.  

É cediço que o atual modelo capitalista é um dos principais responsáveis 

pela degradação ambiental. Nesse contexto, convém destacar a poluição como um 

elemento comum ao modelo atual. Esta, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Lei nº 

6938, de 1981, é definida como: 

a degradação da qualidade ambiental 261 resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades 
sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) 
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) 
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos. 262 

 

Contudo, de acordo com José Afonso da Silva, essa definição legal de 

poluição não é completa. Segundo o autor, as definições doutrinárias são mais 

acertadas, destacando-se dentre elas a de Hely Lopes Meireles, como uma das 

enaltecidas por Silva.  

Segundo Hely, ―poluição é toda alteração das propriedades naturais do meio 

ambiente, causada por agente de qualquer espécie prejudicial à saúde, à segurança 

ou ao bem-estar da população sujeita aos seus efeitos‖. 263 Nesse sentido, destaca-

se que agentes poluidores da natureza são segundo lição de José Afonso da Silva: 

todas e quaisquer formas de matéria ou energia que, direita ou 
indiretamente, causam poluição no meio ambiente. São aquelas 
substâncias sólidas, líquidas, gasosas ou em qualquer estado da 
matéria que geram a poluição. Ou, em sentido ainda mais 
abrangente: „poluente é todo fator de perturbação das condições 

ambientais, não importa a sua natureza, viva ou não, química ou 
física, orgânica ou inogârnica‘. 264 

Aliás, com relação a estes, destaca o próprio Silva ―o impacto no meio 

ambiente decorrente da ação industrial, provocando a chamada poluição industrial, 
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da ação das mineradoras, dos veículos automotores e das represas hidrelétricas, 

mormente na Amazônia [...]‖. 265  

Dessa forma, compreende-se que todas as normas editadas para o 

desenvolvimento econômico que redundam em processos de degradação ambiental 

infringem a ideia de não-inibição de realização do princípio constitucional do 

DFMAEE, e, podem, portanto, ser incluídas no conceito de restrições ao DFMAEE. 

Mas, ainda que não fosse assim, o princípio do DFMAEE encontra-se no 

ordenamento jurídico em rota de colisão com o princípio do desenvolvimento. Não 

custa lembrar, que a passagem do princípio, ou seja, do direito prima facie para o 

direito definitivo normalmente resulta em colisões entre princípios antagônicos. 

Nesse sentido, esclarece Alexy: 

No espaçoso mundo dos princípios há lugar para muita coisa. Esse 
mundo pode ser chamado de um mundo do dever-ser ideal. Colisões 
ou, para empregar algumas expressões freqüentemente utilizadas, 
tensões, conflitos e antinomias surgem a partir do momento em que 
se tem que passar do espaçoso mundo do dever-ser ideal para o 
estreito mundo do dever-ser definitivo ou real. 266  

Nesse contexto, convém destacar que há em nosso ordenamento jurídico 

um direito ao desenvolvimento. Segundo Bonavides, um direito ao desenvolvimento 

267 foi formulado pelo jusfilósofo de Colônia Etiene-R. Mbaya, em aula de 

inauguração dos Cursos do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em 1972. 

268 Depois disso, esclarece Bonavides: 

Em 1977 a Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas, 
apoiada na contribuição daquele professor universitário, formalizou, 
mediante resolução, o reconhecimento do sobredito direito. Durante 
a 3º reunião daquela Comissão em 1980, foi ele incluído na 
Resolução Final do órgão. 269 

Mais tarde, em 1986, a Assembléia Geral da Organização das Nações 

Unidas – levando em consideração o reconhecimento de que o desenvolvimento é 

um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa o constante 
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incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos – proclamou 

a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, que foi adotada pela Resolução n. 

41/128 da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986. 270  

No artigo primeiro do referido documento se estabelece que: 

1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em 
virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos estão 
habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, 
cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente 
realizados. 2. O direito humano ao desenvolvimento também implica 
a plena realização do direito dos povos de autodeterminação que 
inclui, sujeito às disposições relevantes de ambos os Pactos 
Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício de seu direito 
inalienável de soberania plena sobre todas as suas riquezas e 
recursos naturais. 271 

Além disso, no inciso II do artigo 3º da CF/88, o desenvolvimento nacional 

constitui um dos objetivos fundamentais da república federativa do Brasil, bem 

como, o desenvolvimento também aparece no preâmbulo da Carta Magna como um 

dos valores fundamentais da sociedade brasileira. Senão vejamos: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. 272 (grifos 
nosso) 

 

Assim, embora não seja nossa pretensão desenvolver uma argumentação 

em torno de uma possível colisão entre o DFMAEE e o direito ao desenvolvimento – 
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pois, na verdade, o que se pretende é perceber o desenvolvimento enquanto 

processo 273 que reclama uma série de medidas para sua realização –, nota-se que 

a relação entre o direito fundamental em análise e o desenvolvimento reclama um 

sopesamento. 274  

Nesse sentido, também se pode incluir as normas editadas para o 

desenvolvimento econômico no quadro das restrições ao DFMAEE. Contudo, 

interessar-nos-ão e serão objeto de análise no próximo capítulo, somente algumas 

normas voltadas para o crescimento econômico. Principalmente, aquelas 

concernentes ao aproveitamento energético. 

O foco de interesse nesse ponto se deve ao fato de a exploração das fontes 

de energia ser um pressuposto para o crescimento econômico do País, sendo que, 

grande parte das ações praticadas nesse setor pode ser incluída na obrigação de 

abstenção do Estado decorrentes da função defensiva do DFMAEE. 

Dito isso, deve-se antecipar que, no concernente aos contornos 

constitucionais do setor energético, embora não exista previsão expressa na 

Constituição Federal, os princípios da ordem econômica reclamam a adoção de 

práticas de conservação e uso racional dos recursos energéticos. Nesse sentido, 

leciona Heline Silvini Ferreira: 

Se não há expressa imposição específica para o setor energético no 
sentido de adotar práticas de conservação e uso racional da energia, 
os princípios que condicionam a ordem econômica no Estado 
brasileiro permitem reconhecer que o perfil da atividade econômica 
não pode deixar de atender a padrões de sustentabilidade e práticas 
precaucionais. No domínio do setor energético, parecem ser as 
únicas formas razoáveis pelas quais poderia ser atendido de maneira 
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adequada, principalmente, o princípio que impõe a defesa do meio 
ambiente. 275 

Dessa forma, uma adequada interpretação constitucional já conduz ao 

entendimento de que a ordem econômica está condicionada ao atendimento de 

princípios de proteção ao meio ambiente. Importa esclarecer, contudo, que na 

prática isso não se verifica. O que se percebe é que, quando estão em jogo 

interesses econômicos e interesses ambientais, a ordem jurídica se mostra 

impotente para condicionar as forças econômicas, principalmente no contexto atual. 

Na atualidade, não se pode esquecer, que estamos inseridos no contexto de 

uma sociedade global, que vem emergindo da articulação das sociedades locais, a 

despeito de suas diversidades e tensões internas e externas, numa interconexão tal 

que abrange relações, processos e estruturas sociais, políticas, culturais e 

econômicas, conforme esclarece Boaventura de Sousa Santos. 276  

Nesse contexto, a transnacionalização da econômica, o aparecimento de 

novos agentes de poder, não apenas no nível local, mas, sobretudo na órbita 

internacional acarretam a mitigação da soberania estatal, em face do controle cada 

vez mais intenso de entes internacionais.  

Diversos autores que dissertam sobre os impactos dos processos de 

globalização no Estado afirmam que este perdeu grande parte de sua capacidade de 

condicionar a vida econômica. 277 A economia, em qualquer lugar do globo que se 

apresente, passa a ter uma força transnacional.  

Isso acaba por conduzir o Estado a uma situação dramática no que diz 

respeito ao desenvolvimento econômico e à obrigação de proteger o meio ambiente. 

E, não raro, observa-se uma priorização das políticas voltadas para atender às 

exigências do crescimento econômico, principalmente no que tange ao setor 

energético.   

Ademais, com relação às políticas públicas voltadas para este setor, outro 

aspecto escapa ao condicionamento da normação constitucional protetora do meio 

ambiente. Tais políticas são extremamente técnicas e sujeitas à pressão dos 
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agentes de mercado, beneficiários potenciais dos ganhos decorrentes da não 

preservação dos recursos naturais. 

Por isso, é tão difícil um controle sobre esse setor. Não se pode, pois, ser 

ingênuo com relação a isso. Pelo contrário, convém lançar sobre o problema uma 

visão mais realista, como a de Gilberto Bercovici, que adverte: 

Do mesmo modo que o Estado, a constituição demonstra uma 
crescente debilidade intrínseca, com cada vez menos capacidade de 
regular a política e a economia. A constituição, que deveria ser o 
controle político do poder econômico, vê os poderes que deveria 
controlar se tornarem ocultos e inalcançáveis. 278 

 

E, mais: 

No caso brasileiro, ainda, percebe-se a separação e a supremacia da 
constituição financeira, voltada para a garantia do capital privado e 
do equilíbrio macroeconômico, em detrimento da concretização da 
constituição econômica, ocasionando o que denomino ―constituição 
dirigente invertida”. O ativismo ampliado dos tribunais, inclusive, tem 
servido muito mais para preservar a ordem de mercado e limitar o 
poder de atuação do Estado para garantir ou ampliar direitos 
fundamentais. 279 

 

Essas limitações de ordem estrutural, contudo, não podem arrefecer a 

concretização do DFMAEE. O Estado não pode se desincumbir de seu papel de 

garantidor e promotor do mesmo, impondo-se sua implementação por meio de 

políticas públicas, ―pugnando-se por formas de controle ambiental, tanto no plano 

normativo como fático, que atentem para a amplitude do bem ambiental‖, conforme 

leciona Leite. 280 

Em face disso, deve-se ressaltar a importância da argumentação em torno 

do DFMAEE como limite ao desenvolvimento econômico, e, sobretudo, à exploração 

das fontes não limpas de energia. Isso deve ser feito, conforme esclarece Benjamim, 

num sentido de garantir que o ―estado dinâmico de equilíbrio, em que se processam 
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os fenômenos naturais, seja preservado, deixando que a natureza siga seu próprio 

rumo‖. 281  

3.5 As funções do DFMAEE 

Conforme destacamos, a caracterização do DFMAEE como um direito 

fundamental completo é útil ao presente trabalho por evidenciar que o referido direito 

gera um feixe de posições para seus titulares, exercendo simultaneamente múltiplas 

funções no ordenamento jurídico.  

Contudo, nosso esforço estará dirigido, especialmente, para as posições que 

garantem aos titulares do DFMAEE um direito a que o Estado adote medidas 

benéficas para a preservação do meio ambiente e um direito a que o Estado se 

abstenha de praticar certas ações para a manutenção do equilíbrio ecológico. 

Nesse sentido, deve-se destacar que a qualificação do DFMAEE como um 

direito fundamental completo se coaduna com o que vimos no capítulo primeiro. Ou 

seja, que os direitos fundamentais são multifuncionais, revelando dupla perspectiva 

– uma objetiva e outra subjetiva. Assim, deve-se esclarecer em que consistem as 

perspectivas jurídico-subjetiva e jurídico-objetiva do DFMAEE.  

Quando se fala em DFMAEE numa perspectiva jurídico-subjetiva está se 

referindo à possibilidade que tem seu titular de fazer valer judicialmente os poderes, 

as liberdades ou mesmo o direito à ação ou às ações negativas ou positivas que lhe 

foram outorgadas pela norma constitucional para a proteção do equilíbrio ambiental. 

Nesse sentido, Teixeira observa que ―em sua dimensão subjetiva, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado consiste na pretensão individual e 

transindividual de sua proteção‖. 282  

A perspectiva jurídico-objetiva do DFMAEE, a que, sobretudo, interessa ao 

presente estudo, por outro lado, põe em evidência que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado atua no sistema axiológico da CF/88 como fundamento 

material de todo o ordenamento jurídico, sendo um elemento objetivo fundamental 

da comunidade brasileira. Nesse sentido, o referido direito é uma diretriz para os 

órgãos legislativos, judiciários e executivos do País. 
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Com base nas lições de Sarlet, que também temos seguido, registra Teixeira 

que a perspectiva objetiva do DFMAEE redunda no ―reconhecimento de deveres de 

proteção, o que se alia com a imposição de defesa da qualidade ambiental imposta 

ao Poder Público pela Constituição Federal de 1988‖. 283 Aliás, conforme esclarece o 

próprio Sarlet ―no âmbito da doutrina germânica, a existência de deveres de 

proteção encontra-se associada principalmente – mas não exclusivamente – [...] à 

proteção ao meio ambiente‖. 284 

Indo mais além, sustenta Teixeira que ―sob a perspectiva jurídico-objetiva do 

direito fundamental, a meta posta pelo legislador brasileiro é a de melhorar e 

recuperar a qualidade ambiental propícia à vida‖ 285, uma vez que esta perspectiva 

do direito fundamental em estudo ―impõe o dever de proteger e de poupar os 

recursos ambientais – e necessita da intervenção estatal para tal mister‖. 286 

Assim, a perspectiva em comento impõe ao Poder Público ―a obrigação, 

entre outras, de fiscalizar as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, 

limitando ou proibindo o uso dos recursos ambientais‖ 287. No mesmo sentido, 

conclui Medeiros que ―a defesa do meio ambiente constitui-se em uma das 

finalidades e uma das obrigações do Estado‖. 288 Enquanto finalidade do Estado, 

aliás, a preservação ambiental revela-se um dos compromissos estatais digno de ser 

perseguido por meio de gastos públicos. 

Ademais, com base nas lições de Sarlet, pode-se sintetizar que a 

perspectiva jurídico-objetiva do DFMAEE impõe que sua eficácia seja valorada não 

sob um ângulo individualista, mas sob o ponto de vista da sociedade e, nesse 

sentido, fornece impulsos e diretrizes para a aplicação e interpretação do direito 

infraconstitucional, apontando para uma necessidade de interpretação conforme o 

mesmo. 

Em suma, o DFMAEE contém uma ordem dirigida ao Estado no sentido de 

que a este incumbe a obrigação permanente de concretizá-lo e realizá-lo, zelando, 

inclusive preventivamente, pela sua proteção por meio de ações positivas.  
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Isso revela um dever geral de efetivação, o chamado dever de proteção do 

Estado, que impõe ao Estado a necessidade de adoção de medidas positivas das 

mais diversas naturezas para a manutenção do equilíbrio ambiental. Com base 

nisso, investigaremos, no próximo capítulo, como tem sido o processo de 

concretização do direito fundamental estudado a partir do cumprimento das funções 

estatais. 
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4 AÇÕES DO ESTADO BRASILEIRO PARA A CONCRETIZAÇÃO DO DFMAEE  

4.1 Considerações gerais 

 

Várias são as ações estatais necessárias para a concretização do DFMAEE. 

Contudo, em face das limitações impostas por uma dissertação de mestrado, 

discutiremos apenas algumas ações estatais positivas voltadas para a gestão 

ecológica, ou o DFMAEE como direito a prestações em sentido amplo.  

A escolha desse ponto, como se percebe, não foi aleatória. Pelo contrário, 

ela se deu por razões óbvias.  Como se sabe, embora o Brasil tenha um vasto 

arcabouço legislativo em matéria ambiental, a gestão ambiental brasileira parece 

ineficiente. Isso contraria a Política Nacional do Meio Ambiente e o dever estatal de 

concretização do aludido direito.  

Conforme assinala Dércio Garcia Munhoz, ―a despeito da tradição de 

medidas dirigidas à proteção dos recursos naturais, e da vasta legislação com a qual 

se procura regulamentar o acesso e o uso de recursos não-renováveis, o país tem-

se mostrado impotente para conter a degradação ambiental‖. 289  

Dessa forma, um melhor funcionamento da gestão ambiental brasileira é 

primordial para a concretização do DFMAEE. Nesse sentido, vale lembrar os 

objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, que traduzem o espírito da tarefa 

imposta à gestão ambiental nacional.  

Segundo a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, estes objetivos abrangem 

a preservação, a melhoria e recuperação ambiental propícia à vida e à proteção da 

dignidade da vida humana 290, bem como, nos termos do artigo 4º da referida lei, 

incluem também: 

a) a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico; b) a definição de áreas prioritárias de ação governamental 
relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos 
interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios; c) o estabelecimento de critérios e padrões de 
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de 
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recursos ambientais; d) o estabelecimento de pesquisas e de 
tecnologias nacionais orientadas para o uso racional dos recursos 
ambientais; e) a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, 
a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de 
uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da 
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; f) a preservação e 
restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; g) a imposição 
ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar 
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização dos 
recursos ambientais com fins econômicos. 291 

Variadas também são as abstenções impostas ao Estado em face do direito 

a que ele não pratique determinadas intervenções no meio ambiente, ou seja, o 

DFMAEE como direito de defesa. No que tange a isso, procura-se identificar 

algumas situações nas quais o Estado deveria adotar ações negativas, mas, pelo 

contrário, adota ações positivas no sentido de intervir no meio ambiente. Isso, 

argumentaremos, decorre, em grande medida, do desenvolvimento econômico que 

tem ocorrido nos últimos anos no País, principalmente, no que tange às demandas 

de aumento do aproveitamento energético. 

A escolha disso, também se justifica em face da realidade nacional. É cediço 

que tem sido o desenvolvimento econômico um dos maiores responsáveis pela 

degradação ambiental. Principalmente, no contexto de nosso País, onde a 

importação de modelos de desenvolvimento ao longo da história implicou em 

diversos danos ambientais. Conforme leciona José Afonso da Silva: 

Os diversos modelos de desenvolvimento que foram aplicados no 
Brasil, acompanhados de declarações de autoridades 
governamentais de que os países pobres não devem investir em 
proteção ambiental (―Nós temos ainda muito o que poluir), foram 
responsáveis por uma série infinita de alterações introduzidas na 
Natureza, algumas delas praticamente irreversíveis, uma vez que 
implicaram o desaparecimento de espécies animais e vegetais não 
raro únicas em todo o mundo. Modelos de desenvolvimento 
importados de países com características físicas e humanas 
diferentes das do Brasil, aqui aplicados sem levar em consideração 
as diferenças físicas, biológicas e sócio-culturais. 292 

4.2 O gasto público como direito a prestações em sentido amplo 
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Conforme vimos, o DFMAEE gera para seus titulares direitos a prestações 

estatais. Nesse sentido, esclarecemos com Alexy, que as ações estatais positivas 

que podem ser objeto de um direito a prestação são bastante abrangentes, de tal 

modo que, todos os direitos a ações estatais positivas devem ser incluídos no 

conceito de direitos a prestações em sentido amplo. 293  

Em face disso, convém observar que gastos públicos são todas as despesas 

294 realizadas pelo poder público para satisfazer as necessidades coletivas, que não 

poderiam ser supridas pelos indivíduos isolados, representando um dos principais 

elementos necessários para a concretização dos direitos fundamentais, mormente, 

no que tange aos chamados direitos fundamentais de segunda e terceira dimensões.  

Héctor Villegas, doutrinador do campo de finanças públicas, direito financeiro 

e tributário, esclarece-nos melhor esse conceito. Segundo o mesmo, gastos públicos 

são ―erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para cumprir sus 

fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas‖. 295  

Observa-se que, além dos gastos públicos traduzirem ações estatais, é 

através deles que o Estado pratica outras ações para atender às necessidades da 

população e para concretizar os direitos fundamentais, principalmente, por meio de 

serviços públicos e da realização de obras de interesse público. De tal forma que, os 

gastos públicos representam importante ações estatais.  

Nesse sentido, os gastos públicos se subsumem no conceito de direitos a 

prestações em sentido amplo, nos moldes propostos pela teoria dos direitos 

fundamentais, podendo ser considerado tanto ações positivas fáticas como ações 

positivas normativas. 

4.3 O gasto público em gestão ambiental 

A distribuição dos recursos públicos deve ser realizada em função das 

prioridades contidas na Constituição da República. Embora não exista uma fórmula 

exata para isso, a discricionariedade orçamentária não é ilimitada e os poderes 
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políticos não podem deixar de destinar os valores indispensáveis, na medida do 

possível, para a concretização dos direitos fundamentais.   

Ocorre que há múltiplos interesses públicos que demandam diversas 

despesas concorrentes, como despesas com segurança pública, saúde, educação e 

gestão ambiental, por exemplo. Alem disso, no mais das vezes, o gasto público é 

fundamental para a concretização de valores aparentemente antagônicos como 

preservação ambiental e o crescimento econômico.  

Um aumento do gasto público em infra-estrutura, por exemplo, é 

fundamental para o crescimento econômico, assim como, o gasto público com 

gestão ambiental pode representar uma melhora significativa nos índices de 

sustentabilidade ambiental. Carrear os recursos públicos para as rubricas 

adequadas é o que fará toda a diferença para compatibilizá-los em prol do 

desenvolvimento sustentável e da máxima concretização do DFMAEE.  

Nesse contexto, deve-se ter em conta que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado atua no sistema axiológico da CF/88 como fundamento material de todo 

o ordenamento jurídico, servindo de diretriz para os órgãos legislativos, judiciários e 

executivos do País, mormente, quando do planejamento das despesas públicas.  

Um gasto público em gestão ambiental, aliás, é compatível com a técnica 

própria das finanças públicas. Villegas observa que a decisão sobre o gasto público 

pressupõe duas valorações prévias de singular importância, quais sejam: ―a) la 

selección de las necessidades de la colectividad que se consideran públicas, 

aspecto, este, variable y ligado a la concepción sobre el papel del Estado; b) la 

comparación entre la intensidade y urgência de tales necessidades y la possibilidad 

material de satisfacerlas.‖ 296 

O gasto público para a proteção ambiental preenche esses pressupostos. No 

que concerne à primeira valoração a que faz menção Villegas, deve-se destacar que 

a preservação ambiental é uma genuína necessidade pública, principalmente se 

considerarmos a concepção de Estado decorrente da ordem jurídica instituída pela 

CF/88.  Com relação a isso, convém lembrar que nossa doutrina tem sustentado 
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uma nova concepção de Estado, um Estado de Direito Ambiental 297, comprometido 

com o equilíbrio ambiental. 298 

Aliás, analisando especificamente a Constituição financeira, Ricardo Saliba 

identifica o bem ambiental dentre aqueles interesses públicos constitucionais que 

devem ser promovidos pelo subsistema financeiro. Em suas palavras: 

No subsistema financeiro, ou Constituição financeira, se assim 
podemos chamar, verificamos um funcionamento que visa diante da 
sua particularidade atuar em prol de toda a comunidade. Trata-se de 
uma especialidade que promove funções de várias ordens para o 
desenvolvimento do Estado, que em muito deve atender sua função 
precípua, qual seja, o bem comum geral. Dentre estas ordens que 
serão prestadas por meio das finanças públicas, podemos dizer que 
a questão relacionada ao meio ambiente está encartada na vontade 
do Estado, pois sabemos todos que para uma qualidade de vida, se 
faz necessário um meio ambiente adequado, com condições 
favoráveis à defesa e preservação das presentes e futuras gerações. 
299 

Nesse sentido, também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que 

adota a ideia segundo a qual ―o meio ambiente constitui patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e pelas 

instituições estatais, qualificando-se como encargo que se impõe sempre em 

benefício das presentes e das futuras gerações‖. 300 

A segunda valoração destacada por Villegas, que diz respeito à intensidade 

e urgência, resta facilmente configurada quando consideramos o estágio de 

degradação do patrimônio ambiental, que aumentou significativamente nos últimos 

anos. Como se sabe, a degradação ambiental se tornou um problema global, 

trazendo consigo diversos prejuízos para a sociedade contemporânea.  

A poluição atmosférica, o desaparecimento de espécies, a poluição dos rios, 

a constante intervenção do homem no meio ambiente natural para o aproveitamento 

de energias, o uso de energias não renováveis, dentre outros fatores, ensejaram 
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uma série de conseqüências negativas e de incertezas com relação ao futuro da 

humanidade.  

Dito isso, é de se esperar que os gastos públicos federais tenham uma 

preocupação direta e não apenas secundária com a gestão ambiental. Portanto, o 

processo orçamentário, enquanto conjunto normativo condicionador dos gastos 

públicos deve ser o momento por excelência para o governo federal prestigiar essa 

vertente da concretização do DFMAEE.  

No Brasil, o processo orçamentário constitui um ciclo integrado entre o 

planejamento e o orçamento, que compreende o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), todos 

sintonizados com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 301 Sua análise permite 

identificar quais setores têm sido priorizados pelo governo federal. 

O PPA compreende o período de tempo entre o segundo ano de um 

mandato presidencial e o primeiro ano do mandato subsequente. O planejamento 

desenhado nele pode sofrer ajustes nesse período pela LDO, que estabelece metas 

e prioridades para a elaboração da LOA.  

Nos termos da CF/88: ―a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 

para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada‖. 302  

Sobre o PPA, esclarece J. R. Caldas Furtado: 

O plano plurianual é o instrumento de planejamento de médio prazo 
que deve ser elaborado nas três esferas de governo (federal, 
estadual e municipal); tem por objetivo estabelecer os programas e 
as metas governamentais para o período de quatro anos; é 
formalmente estruturado em programas voltados para a solução de 
problemas ou atendimento de demandas da sociedade. 303  

Os planos e programas nacionais, regionais ou setoriais previstos na 

Constituição são elaborados em sintonia com o PPA, de forma que nenhum 
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investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado sem 

prévia inclusão nele, ou sem uma lei que autorize sua inclusão. Embora ele não 

vincule o Legislativo na elaboração das leis orçamentárias, ele deve ser respeitado 

pelo Executivo na execução dos orçamentos anuais. 304  

A LDO faz a ligação do PPA com a LOA. Dessa forma, as metas e 

prioridades nela constantes são um detalhamento do PPA, referentes ao exercício 

específico. Ademais, desde a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada 

em 2000, a LDO passou a incluir dois anexos de grande importância para a gestão 

fiscal: o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.  

J. R. Caldas Furtado observa que a função da LDO é: 

[...] operar como elo entre o planejamento de médio prazo, 
consubstanciado no PPA — que representa o plano de governo para 
quatro anos —, e o projeto orçamentário para execução imediata, 
aprovado na LOA — que fixa as despesas que serão executadas no 
ano subseqüente, possibilitando a realização dos programas 
governamentais. Sendo assim, a LDO tem a função primordial de 
escolher, dentre os programas constantes no PPA, quais serão 
prioritários na execução do orçamento do ano seguinte. 305 

A Lei Orçamentária Anual (LOA), por sua vez, abrange o orçamento fiscal 

referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração 

direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; o 

orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 

detenha a maioria do capital social com direito a voto; o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 

direta ou indireta, bem como os fundos e fundações mantidos pelo poder público. 306 

A interpretação sistemática dessas normas a partir das metas e diretrizes 

dos planos do governo federal e da execução orçamentária federal permite 

argumentar que o Brasil não tem adotado tantas medidas positivas necessárias para 

a concretização do DFMAEE. Senão vejamos. 
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Segundo o Relatório dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2008 

(IDS 2008) 307, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 

País precisa acelerar os avanços na área ambiental. De acordo com esse 

documento, ―do total de municípios brasileiros, 5.040 (90,6%) informaram a 

ocorrência frequente e impactante de alguma alteração ambiental‖. 308 

Isso demonstra que o Brasil ainda precisa adotar medidas para a 

implementação de uma efetiva gestão dos recursos naturais, para a preservação do 

meio ambiente, monitoramento e fiscalização ambiental, o que se traduz num dos 

principais vetores para a concretização do direito fundamental em estudo.  

Contudo, não é o que se verifica quando se analisa a documentação que 

acabamos de comentar. Pelo contrário, verifica-se um desprestígio da questão 

ambiental, enquanto interesse público, se comparado a outros objetivos de governo. 

Nesse sentido, o PPA 2008-2011, enquanto uma poderosa ferramenta de gestão por 

meio da qual o poder público escolhe os investimentos públicos mais relevantes do 

governo federal, é revelador.  

O referido plano tem como vetores fundamentais três iniciativas de governo: 

o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento,  para inversões em infra-estrutura; 

o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação; e, a Agenda Social, cuja ênfase é 

posta nas transferências de renda.  

De acordo com o Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), a previsão 

de alocação de recursos para essa programação foi da ordem de R$ 3,5 trilhões. 309 

Destes, só secundariamente a questão ambiental recebe atenção das políticas 

públicas federais de médio e longo prazo.  
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Isso porque, a maioria dos programas e ações previstas no referido PPA são 

vinculados aos seguintes objetivos: promover o crescimento econômico 310 com 

sustentabilidade, geração de empregos e distribuição de renda; implantar uma infra-

estrutura eficiente e integradora do território nacional; fortalecer a democracia e a 

cidadania; reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais; e 

fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana. 

A mesma carência é perceptível ao se examinar a execução do orçamento 

fiscal da União. As despesas do orçamento fiscal podem ser classificadas, segundo 

a doutrina pátria e estrangeira, em despesa por órgão, por função, por programas e 

por natureza da despesa.  

Destas classificações, a classificação por função permite identificar a área 

de atuação característica do órgão em que as despesas serão executadas, 

fornecendo a alocação dos recursos públicos por finalidade de gasto.  

Héctor Villegas 311 explica que “la vantaja de este tipo de clasificación es que 

permite apreciar comparativamente la evolución de los distintos sectores de la 

admnistración”. 312 No mesmo sentido, Paulo Trigo Pereira, defende que uma das 

importantes dimensões da despesa pública: 

tem a ver com a área, sector, ou actividade em que as despesas são 
feitas. Por exemplo, importa saber qual o montante atribuído à 
educação, à saúde ou à proteção do ambiente. Trata-se então de 
avaliar a despesa pública, a partir da execução orçamentária, nessa 
perspectiva funcional. 313 

Com base nisso, percebe-se que os recursos orçamentários liberados para o 

Ministério do Meio Ambiente, indicam que a gestão ambiental não tem sido um dos 

setores prioritários do governo federal. Pois, uma análise das principais rubricas de 

despesas, em termos funcionais, demonstra que os valores destinados ao órgão são 

insuficientes para uma adequada gestão dos recursos naturais. Nesse sentido são 
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as palavras de Dércio Garcia Munhoz, que, analisando dados da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, assevera: 

Em termos relativos, os recursos chegaram a representar o 
equivalente a 0,48% do montante das Receitas do Tesouro no ano 
de 2000, recuando para apenas 0,17% em 2004 e 2006, e na 
execução orçamentária de janeiro a maio de 2008 as verbas 
liberadas para a função meio ambiente representaram tão-
somente 0,11% do volume das receitas fiscais arrecadadas pelo 
Tesouro no mesmo período. Ou seja, gastos com o meio ambiente 
constituem item de despesa que, dada a inexpressividade 
relativa, corre o risco de desaparecer dos registros do Ministério 
da Fazenda que individualizam os gastos realizados pela 
administração segundo órgãos e funções. 314 (negrito nosso) 

Isso acarreta a fragilidade institucional do órgão central do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente, que reflete direitamente na adequada gestão ambiental. Segundo 

Munhoz, ―esta fragilidade não se supera a partir do apoio explícito do presidente da 

República ao órgão, e nem dos novos e recentes ordenamentos legais em prol do 

aperfeiçoamento e da ampliação de objetivos, metas e processos da política do meio 

ambiente‖. 315 Aliás, com relação à política ambiental brasileira, convém lembrar a 

advertência de Welber Barral e Gustavo Assed Ferreira: 

Há um consenso generalizado na literatura especializada de que a 
PNMA é uma transformação inconclusa de políticas públicas 
conjunturais aplicadas desde o início da década de 1950. A crise do 
Estado brasileiro paralisou a atuação e a eficiência dos instrumentos 
e das agências ambientais, inviabilizando a formação de um 
ambiente institucional profícuo. 316 

Em face disso, não se pode justificar tal realidade argumentando que a 

decisão sobre o direcionamento de gastos públicos para a gestão ambiental é algo 

que diz respeito à discricionariedade legislativa. Pois, conforme vimos no capítulo 

anterior, sob a perspectiva jurídico-objetiva do DFMAEE, a meta posta ao legislador 

brasileiro é a de melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à sadia 

qualidade de vida. 

Ademais, não cabe aqui também contra-argumentar com a ideia de reserva 

do possível. Esse não parece ser o caso. A pouca atenção ao órgão central da 

gestão ambiental não pode ser considerada conseqüência da falta de recursos 

                                                
314

 MUNHOZ, Dércio Garcia. Op. cit., p. 137. 
315

 Ibidem. 
316

 BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. (orgs.). Direito ambiental e desenvolvimento. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 42. 



85 

 

financeiros do governo federal, ao menos se considerarmos o contexto geral dos 

gastos públicos federais.  

Conforme esclarece Munhoz, ―no ano de 2007, enquanto as despesas 

efetivadas sob a função meio ambiente foram de R$ 1,5 bilhão, o governo transferia 

para empresa pública federal um montante 30 vezes maior para cobrir perdas 

inexplicáveis.‖ 317 

Dessa forma, de acordo com o que analisamos no capítulo anterior, deve-se 

destacar que o DFMAEE fornece impulsos e diretrizes para a aplicação e 

interpretação do direito infraconstitucional, neste incluído o orçamento nacional.  Isso 

conduz à interpretação segundo a qual deve haver uma melhor dotação 

orçamentária para gestão do meio ambiente, como forma de minimizar os problemas 

ambientais. 

Isto, repita-se, não é incompatível com as finanças públicas. Pelo contrário, 

Paulo Trigo Pereira, comentando as características das finanças públicas modernas, 

destaca que "o orçamento do Estado comporta uma parcela significativa das 

despesas para efeitos de melhor afectação dos recursos e para o crescimento 

económico e outra parcela significativa para a promoção da justiça social e 

diminuição das desigualdades". 318 

No mesmo sentido, Ricardo Saliba, questionando-se como praticar condutas 

no sistema social por intermédio da atividade financeira para favorecer o meio 

ambiente, responde que ―deve-se utilizar meios legais no campo financeiro para a 

implantação de comportamentos eficientes por meio de uma peça legal, com 

vigência exata de um exercício financeiro, chamada de orçamento público‖. 319 Nas 

palavras do autor: 

O orçamento é o instrumento que serve para promover os intentos do 
Estado durante um certo período, ―nele é depositada a vontade 
política em benefício da ordem geral‖. Ele serve para legitimar o ente 
político como entidade social, que por meio do direcionamento de 
receitas e despesas e redistribuição de benefícios públicos, almeja 
uma vontade suprema, ou seja, a vontade maior da sociedade. 320 
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Dessa forma, segundo o autor supracitado, o orçamento possibilita ao 

administrador público, ―a prática de atuação com doses de discricionariedades em 

face da conveniência e das necessidades sociais decorrentes de interesses difusos, 

diga-se ambiental‖. 321  

Aliás, dentre as muitas atuações estatais que podem redundar numa melhor 

gestão ambiental, destaquem-se aquelas voltadas para a projeção de instâncias que 

aproximem o cidadão da gestão ambiental, de forma a suprir uma das principais 

carências da gestão ambiental brasileira. De acordo com Munhoz, dentre os muitos 

problemas que acarretam a inoperância da gestão ambiental no país: 

Um deles decorre do fato de os órgãos executores viverem 
permanentemente ―entre o mar e o rochedo‖, trabalhando num 
contexto de conflitos, de interesses antagônicos. Atuam em favor de 
um contingente imenso de beneficiários potenciais dos ganhos 
advindos da preservação do meio ambiente e de recursos naturais – 
o conjunto da população -, sem que, em contrapartida, funcionem 
canais naturais para que possam contar com o apoio maciço dos 
seus representados. 322 

Nesse contexto, o investimento público em mecanismos postos à disposição 

das pessoas e das diversas entidades da sociedade civil pode contribuir 

significativamente para a politização do controle da gestão ambiental e mesmo dos 

gastos públicos, acabando por reverter num melhor desempenho da administração 

dos recursos naturais em nosso País.  

Conforme destaca Denise Lucena Cavalcante, um dos grandes desafios de 

nosso tempo é convocar toda a sociedade para cumprir seu papel na fiscalização e 

controle do dinheiro público, fazendo com que o destino da arrecadação tributária 

seja bem claro e devidamente controlado por todos. Nesse sentido, adverte a autora 

que, ―o cidadão-contribuinte tem que ficar atento ao destino do dinheiro público 

exigindo uma gestão responsável‖. 323 

Nesse sentido, também são as palavras de Moreira Neto que, ao enfatizar a 

importância dos controles sociais, sustenta que ―os controles estatais estão longe de 

serem suficientes para garantir uma reta administração pública; primeiro porque eles 
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também tendem a se burocratizar, segundo, por se mostrarem pouco eficientes e, 

terceiro, por se tornarem cada vez mais dispendiosos‖. 324  

Assim, o adequado gasto público nessa perspectiva se converte num 

poderosíssimo fator de mudança, impactando sobre a legitimidade das decisões 

sobre os recursos ambientais, ensejando uma reativação da ação e da 

responsabilidade da sociedade na condução dos interesses públicos, servindo como 

antídoto para as burocracias e as tecnocracias que congelam a vida política. 

Ademais, haveria inclusive um retorno financeiro para o Estado, uma vez que, 

conforme leciona Moreira Neto: 

Por outro lado, os controles sociais sobre a administração pública, 
sempre que abertos através de instrumentos participativos, ganham 

popularidade, passam a ser empenhadamente exercitados, sendo, 
em geral, bastante eficientes, pois multiplicam o número de fiscais 
sem ônus para os contribuintes, e têm ponderável efeito pedagógico, 
no sentido de desenvolver um sadio espírito cívico. 325   

Em face do exposto, deve-se destacar que, embora a distribuição dos gastos 

públicos seja matéria carregada de forte teor político e discricionário, é necessário 

observar que a interpretação conjugada da totalidade dos princípios constitucionais 

impõe limites a essa discricionariedade.  

Nesse sentido, a lição de Baleeiro, segundo a qual ―em todos os tempos e 

lugares, a escolha do objetivo da despesa envolve um ato político, que também se 

funda em critérios políticos, isto é, nas ideias, convicções, aspirações e interesses 

revelados no entrechoque dos grupos detentores do poder‖ 326, deve ser 

complementada pela lição de Juarez Freitas. 

Freitas, inspirado pelo art. 41 da Carta dos Direitos Fundamentais de Nice, 

defende a existência de um direito fundamental à boa administração, que segundo o 

mesmo seria consagrado por uma norma implícita em nosso sistema constitucional, 

extraída dos princípios fundamentais. Segundo este direito fundamental: 

[...] toda discricionariedade, exercida legitimamente, encontra-se, sob 
determinados aspectos, vinculada aos princípios constitucionais, 
acima das regras concretizadoras. Nessa ordem de idéias, quando o 
administrador público age de modo inteiramente livre, já deixou de 
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sê-lo. Tornou-se arbitrário. Quer dizer, a liberdade apenas se legitima 
ao fazer aquilo que os princípios constitucionais, entrelaçadamente, 
legitimam. 327 

Não se pode olvidar, portanto, que é necessário investir na concretização do 

DFMAEE, não se podendo negligenciar o compromisso intergeracional por ele 

imposto, sob pena de subverter a discricionariedade orçamentária em arbitrariedade. 

Nesse sentido, Celso de Mello também lembra que: 

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas 
dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação 
popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre 
reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade 
de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. 
328 

Diante do quadro que se esboçou na presente seção, defende-se que há 

certo descaso do Estado brasileiro para a com a concretização do DFMAEE. Para 

chegar a essa conclusão, lançou-se um olhar sobre o processo orçamentário 

federal, especialmente no que concerne aos gastos públicos com gestão ambiental, 

um dos principais instrumentos para a manutenção do equilíbrio ambiental.   

Na presente seção, o exame teve em conta o DFMAEE enquanto direito a 

prestações, ou seja, um direito dos titulares do DFMAEE a que o Estado pratique 

ações positivas para sua concretização. Aqui, o Estado deveria fazer algo, o que, 

aliás, ele não vem fazendo. Na próxima seção será diferente: serão examinadas 

determinadas intervenções no meio ambiente que o Estado não deve praticar, ou 

seja, o que o Estado não pode fazer em face do direito fundamental em análise.  

4.4 Desenvolvimento econômico, aproveitamento energético e a função 

defensiva do DFMAEE 

Conforme vimos, dentre o feixe de posições incorporadas pelo DFMAEE, há 

um direito para os titulares do mesmo a que o Estado se abstenha de determinadas 

intervenções no meio ambiente, a saber, intervenções que comprometam o 

equilíbrio ecológico. É o DFMAEE como direito de defesa.  
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Mas como averiguar se o Estado tem se eximido de intervir de forma 

prejudicial no âmbito de proteção do DFMAEE? Para cumprir essa tarefa, partimos 

da ideia de desenvolvimento econômico. E, da ideia segundo a qual o 

desenvolvimento econômico pressupõe um aumento da exploração das fontes de 

energia. 

Welber Barral e Gustavo Assed Ferreira, dissertando sobre a problemática 

ambiental a partir da evolução histórica do modelo de produção, observam que o 

processo de entropia global 329 330 se acelerou ―a partir da Segunda Revolução 

Industrial, que apresentou grandes saltos tecnológicos por meio da utilização de 

novas fontes de energia, a elétrica e o petróleo, bem como pela invenção do 

processo de transformação do carvão em aço‖. 331   

Daí em diante, verificou-se constante avanço tecnológico, pesada 

contribuição do setor financeiro no setor industrial, desenvolvimento da economia de 

escala com aumento de produção, a popularização do consumo com a formação de 

amplos mercados, aumento populacional etc.  

Tudo isso implicou uma maior utilização dos recursos naturais, acarretando 

um impacto direto no meio ambiente, permitindo afirmar que ―o crescente 

desenvolvimento tecnológico e a maior utilização dos recursos naturais, renováveis 

ou não, vêm acelerando o processo de entropia global‖. 332 

Em face disso, diversos autores chamam a atenção para as conseqüências 

das constantes intervenções do homem na natureza. Barral e Ferreira, examinando 

a literatura especializada sobre o tema, lembram que a humanidade terá dificuldade 

para garantir uma longa sobrevida em seu processo civilizatório por conta da 
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desenfreada utilização dos recursos naturais na atividade econômica. E, que a 

atividade humana vem produzindo uma quantidade de dejetos que excede em muito 

a capacidade de regeneração da natureza. 333  

Nesse contexto, convém lembrar que até poucos anos atrás uma ideia de 

desenvolvimento sustentável não foi motivo de preocupação para a humanidade. 

Predominava a ideia segundo a qual a natureza era uma fonte inesgotável de 

recursos para o modelo capitalista de produção. Ademais, a consciência de riscos 

de desastres ambientais ainda tinha uma conotação muito local.  

Contudo, a possibilidade de catástrofes ambientais de proporções globais 

fez com que a humanidade se conscientizasse de que, na contemporaneidade, o 

destino de cada homem está ligado ao de todos os outros. Dessa forma, começou-

se a formatar um conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística: 

O termo Desenvolvimento Sustentável surgiu em 1980 na publicação 
World Conservation Strategy: living resource conservation for 
sustainable development, elaborado pela International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), em 
colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) e outras instituições internacionais. [Esse] termo 
procura integrar e harmonizar as idéias e conceitos relacionados ao 
crescimento econômico, a justiça e ao bem estar social, a 
conservação ambiental e a utilização racional dos recursos naturais. 
Para tanto, considera as dimensões social, ambiental, econômica e 
institucional do desenvolvimento. 334 

Esse conceito é bastante complexo, sendo uma ideia em construção, não 

havendo ainda um pleno consenso sobre ele. Na verdade, é extremamente 

complicado mensurar até que ponto as dimensões social, ambiental e econômica 

deste conceito se compensam no mundo da vida. Principalmente, com relação ao 

crescimento econômico, no atual modelo de produção, que tende a consumir 

demasiadamente recursos naturais não-renováveis. 335  

                                                
333

 Cf. BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. (orgs.). Op. cit., p. 17. 
334

 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Vocabulário Básico de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente. 2. ed. Disponível em: < 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/vocabulario.shtm>. Acesso em: 30 mar. 2011. 
335

 Justamente por isso, fala-se na presente dissertação em crescimento econômico ou desenvolvimento 
econômico. Reconhece-se, é claro, a importância do conceito de desenvolvimento sustentável. Apenas, 
optou-se por aquelas expressões por se acreditar que elas evidenciam melhor os fenômenos aos quais faz 
referência o autor. 
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De qualquer forma, atualmente, essa expressão é de uso corrente para 

significar a necessidade de o desenvolvimento não esgotar os recursos naturais, 

indispensáveis para as gerações presentes e futuras. Com relação a isso, aliás, 

merece elogio a postura do Constituinte de 1988, que incorporou esse entendimento 

no artigo 225 de nossa Constituição.   

Certo é que, o desenvolvimento econômico é fundamental para os países 

pobres e em desenvolvimento. Nesse sentido, deve-se observar que, para maioria 

dos países do planeta, ‗desenvolvimento sustentável‘ é uma tarefa bastante difícil, 

uma vez que ―um quinto da população da Terra tem um PIB anual per capita menor 

que 500 dólares‖. 336 Esses mesmos países também enfrentam sérios problemas 

com saúde, saneamento básico e distribuição de renda.  

Os cidadãos de grande parte dos países pobres, geralmente, têm acesso 

limitado à água potável e ao saneamento, são subnutridos e apresentam os mais 

baixos níveis de educação. Mesmo nos países em desenvolvimento, grande parte 

da população é analfabeta e a expectativa média de vida é bem inferior a dos países 

desenvolvidos. 

Ou seja, a maioria dos países do globo tem que garantir a satisfação das 

necessidades humanas básicas, estabilizar o crescimento de suas populações e 

combater a pobreza. Ao mesmo tempo, eles têm de conservar os recursos naturais 

essenciais para seu crescimento econômico.  

Mesmo diante dessas dificuldades, a função defensiva do DFMAEE impõe a 

abstenção de ações prejudiciais ao meio ambiente sadio, funcionando como um 

limite para o crescimento econômico. Isso coloca aqueles países que ainda não 

atingiram um nível satisfatório de desenvolvimento na difícil situação de promovê-lo, 

e, ao mesmo tempo, serem extremamente parcimoniosos com os recursos naturais.  

Ademais, deve-se reconhecer que o tema da presente seção é bastante 

técnico. Na verdade, as exigências de tecnicidade em face da complexidade deste 

que é um dos grandes problemas de países em desenvolvimento, de certa forma, 

ofuscam sua compreensão, que, em certa medida, escapa até mesmo à classe 

política em geral, aos partidos e ao corpo eleitoral.  

                                                
336

  HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin. Energia e meio ambiente. Tradução de Flávio Maron Vichi 
e Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003, p. 73. 
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Isso, contudo, não pode ser um empecilho para se trazer o tema ao debate 

público. Temáticas cruciais para a coletividade, como a que se desenha no presente 

texto, não podem ficar à margem do conhecimento geral, reclamando maior 

participação social, no que tange à definição das prioridades estatais, não se 

podendo restringir a participação dos cidadãos a uma participação plebiscitária.  

Assim, em que pese a grande influência dos tecnocratas 337 no que tange ao 

planejamento e gestão dos recursos naturais, não se pode esquecer que os mesmos 

tecnocratas figuram ao lado dos grupos de pressão, no dizer de Paulo Bonavides, 

como ameaças à participação democrática. Nesse sentido, esclarecedoras são suas 

palavras: 

O tecnocrata se identifica em seu comportamento por uma certa 
insensibilidade aos aspectos mais humanos da questão social. Fica-
se com a impressão de que o seu raciocínio se encarcera em 
fórmulas matemáticas e o mundo que vive está morto para os seus 
cálculos. 338  

Dito isto, observa-se que o crescimento econômico reclama condições 

adequadas de infra-estrutura, dependendo, assim, de uma série de ações positivas 

do Estado, muitas delas voltadas para setor energético. Pois, em função dele, ocorre 

um aumento significativo do consumo de energia, em grande maioria pelo setor 

industrial, que intensifica a produção de bens.  

Isso acarreta uma maior intervenção na natureza para o aproveitamento de 

fontes de energia, produzindo impactos negativos no meio ambiente natural. Em um 

País em pleno desenvolvimento como o Brasil isso é facilmente perceptível. Veja-se 

como exemplo o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que foi lançado o 

em janeiro de 2007. Segundo o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), este programa seria: 

um conjunto de investimentos públicos em infra-estrutura econômica 
e social nos setores de transportes, energia, recursos hídricos, 
saneamento e habitação, além de diversas medidas de incentivo ao 
desenvolvimento econômico, estímulos ao crédito e ao 

                                                
337

 Paulo Bonavides observa que ―a decisão com escolha de opções fundamentais se transferiu em larga 
parte dos governantes tradicionais para o círculo menor e restrito de técnicos, cuja participação privilegiada 
acaba monopolizando o processo decisório de mesmo passo que lhe confere o título inadequado de 
tecnocratas‖. BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 478-479. 
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 Idem, 2009, p. 479. 
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financiamento, melhoria do ambiente de investimento, desoneração 
tributária e medidas fiscais de longo prazo. 339 

 

O referido programa trouxe a previsão de ―investimentos em infra-estrutura 

logística, em energia e em infra-estrutura social e urbana superiores a R$ 500 

bilhões, equivalentes em 2007 a cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB)‖. 340 

Desse total, 274,8 bilhões, mais da metade dos recursos, foram destinados à 

energia, demonstrando a dependência do desenvolvimento em relação à exploração 

de energia. Aliás, na história do nosso país, essa relação de dependência é bem 

notória.  

De acordo com Carlos Lessa, ―o projeto nacional de desenvolvimento, via 

industrialização e urbanização considerou a oferta energética, em especial a elétrica 

– à frente dos sinais de mercado – como decisiva para a criação da indústria e para 

o crescimento do consumo pessoal.‖ 341 Segundo o mesmo, posteriormente, essa 

relação também influiu no próprio modelo industrial brasileiro, fazendo com que, 

desde o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, o Brasil tenha procurado 

desenvolver a indústria de material elétrico pesado. 342 

Dada essa predominância do setor energético em relação aos outros 

elementos relacionados com a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento 

econômico, despertou-se o interesse nesse setor, como o principal setor onde o 

governo pratica ações positivas, ou seja, políticas públicas federais voltadas para o 

crescimento econômico.   

Ademais, deve-se notar que, na contemporaneidade, estamos inseridos num 

contexto social no qual, ―energia, meio ambiente e desenvolvimento econômico 

estão forte e intimamente conectados‖. 343 Atualmente, a energia assume um papel 

central na sociabilidade humana, de forma que o setor energético se torna uma área 

estratégica nas decisões políticas, de forma que qualquer modificação brusca nesse 

                                                
339

 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos. Plano Plurianual/Mensagem Presidencial. Brasília: MP, 2007, p. 19. Disponível em: < 
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/plano_plurianual/PPA/081015_PPA_2008_mesPres.
pdf>. Acesso em: 10 mar. 2011. 
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 Ibidem. 
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 LESSA, Carlos. Infraestrutura e logística no Brasil. In: CARDOSO JÚNIOR, José Celso (org.). 
Desafios ao Desenvolvimento Brasileiro: contribuições do conselho de orientações do Ipea. Brasília: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2009, p. 86. 
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 Idem, p. 87. 
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 Cf. HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin. Op. cit., 2003. 
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setor acarreta sérios impactos no mercado. 344 Conforme esclarecem Roger Hinrichs 

e Merlin Kleinbach: 

A energia é um dos principais constituintes da sociedade moderna. 
Ela é necessária para se criar bens a partir dos recursos naturais e 
para fornecer muitos dos serviços dos quais temos nos beneficiado. 
O desenvolvimento econômico e os altos padrões de vida são 
processos complexos que partilham de um denominador comum: a 
disponibilidade de um abastecimento adequado e confiável de 
energia. 345  

 
Nesse contexto, convém lembrar que o aproveitamento das fontes de 

energia pelo homem começou, historicamente, na forma de um recurso para otimizar 

sua força física para a realização de trabalhos diversos, sendo que as primeiras 

fontes de energias a serem exploradas foram fontes renováveis. Hinrichs e 

Kleinbach registram que:  

Originalmente, as pessoas adicionavam à força de seus músculos a 
tração animal, o uso da água e do vento para realizar seus trabalhos. 
A sociedade pré-industrial contava apenas com fontes renováveis de 
energia, ou seja, aquelas fontes que não podem ser esgotadas, 
como a hídrica, a eólica, a solar e a de biomassa. 346 

Contudo, na medida em que as sociedades se tornaram mais complexas e 

desenvolvidas, aumentou a demanda por energia, acarretando a exploração de 

fontes não-renováveis. De acordo com Hinrichs e Kleinbach, ―a mudança para fontes 

não-renováveis começou no século XVIII, quando uma sociedade em crescente 

processo de industrialização passou a queimar combustíveis fósseis para produzir 

vapor para as máquinas a vapor e para fundir o ferro‖. 347 

Em pouco tempo, a intensificação da industrialização em países da América 

do Norte, Europa e Ásia, na segunda metade do século XX, modelou, de acordo 

com Munhoz, ―um sistema produtivo fundado na dependência crescente de energia 

barata‖. 348  

De tal forma que, somente nas décadas de 1980 e 1990 o consumo global 

de energia aumentou 25%. Justamente nesse período, ―observou-se o declínio da 

                                                
344

 Cf. CARVALHO, Paulo. Geração Eólica. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2003.   
345

 HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin. Op. cit., p. 1.  
346

 Idem, p. 8. 
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 Ibidem. 
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 MUNHOZ, Dércio Garcia. Op. cit., p. 119. 
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qualidade do ar urbano e a séria e intensa degradação do solo e das águas‖. 349 E, a 

tendência do consumo é progredir ainda mais nos próximos anos. Principalmente, 

nos países em desenvolvimento.  

De fato, ―desde 1960, os países em desenvolvimento já quadruplicaram o 

seu uso de energia‖. 350 Nas próximas duas décadas, estima-se que o consumo de 

energia irá aumentar bastante nesses países.   

Se depender da evolução do consumo de energia, pelo menos no nosso 

país, tais projeções parecem que se confirmarão. No início do ano de 2010, somente 

em uma semana, o consumo de energia brasileiro bateu o recorde três vezes 

consecutivas, conforme informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

351  

O pico de demanda nacional foi registrado às 14h58, do dia 03/02/2010, ao 

atingir 70.400 megawatts. Separadamente, os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

também bateram recorde de consumo na mesma quarta-feira. 352  

Como conseqüência, o governo precisou acionar termelétricas que estavam 

desligadas para atender ao aumento provocado na demanda de energia. Contudo, a 

termoeletricidade eleva a participação dos não-renováveis no consumo energético 

brasileiro, o que deve ser evitado em prol da concretização do DFMAEE.  

Diante desse quadro, a exploração das fontes de energia menos poluentes e 

o uso racional da energia tornam-se instrumentos imprescindíveis para se 

compatibilizar o desenvolvimento econômico com a concretização do DFMAEE. 

Noutros termos, a produção de energia, em face da função de defesa do direito em 

alusão, deve objetivar a diversificação e a limpeza da matriz energética. 353  
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 HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin. Op. cit., p. 3. 
350

 Idem, p. 70. 
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 O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) foi criado pela Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, 
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 BRASIL. Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Boletim de Carga. Disponível em: 
<http://www.ons.com.br/analise_carga_demanda/index.aspx>. Acesso em: 18 mar. 2011. Cf. O Estadão. 
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Nesse sentido, as iniciativas devem abranger ―tanto soluções para o 

aumento da eficiência dos processos de produção de energia, quanto à redução dos 

custos das fontes renováveis como vento, sol, maré e biomassa, no sentido de 

torná-las comercialmente viáveis‖. 354 O consumo, por sua vez, deve ser orientado 

por medidas que induzam o consumidor a utilizar as fontes ambientalmente limpas.   

Assim, deve-se observar que o Brasil enquanto um país em 

desenvolvimento pode continuar explorando a natureza para atingir níveis 

satisfatórios de desenvolvimento para seu povo. Contudo, isso pressupõe a adoção 

de políticas públicas para o uso bem planejado e eficiente dos limitados recursos 

energéticos e o desenvolvimento de novas tecnologias de energia menos danosas 

ao meio ambiente, como forma de se abster de intervenções lesivas ao DFMAEE. 

Noutros termos, para se identificar as abstenções devidas ao Estado em 

face da função defensiva do DFMAEE, na seara de suas ações voltadas para o 

incremento do setor energético, deve-se ter em conta, como critério distintivo, a 

capacidade de renovação das fontes de energia.  

Nesse sentido, deve-se tentar, ainda que primariamente, estabelecer o 

seguinte: quanto mais renovável for uma fonte de energia, mais o Estado pode 

intensificar sua exploração, praticando ações positivas para tanto; por outro lado, 

quanto menos renovável ou mais poluente for uma fonte de energia, mais o Estado 

deve se abster de fomentar sua exploração.  

4.4.1 Ações do Estado brasileiro para o aproveitamento energético  

Conforme vimos na seção 3.3, uma análise das políticas federais para a 

gestão ambiental demonstrou certo descaso do Estado para com as medidas 

positivas a ele devidas para a concretização do DFMAEE. O mesmo não se percebe 

aqui, quando se tratam de políticas públicas federais voltadas para a questão 

energética.  

                                                                                                                                                   
recursos naturais que está sendo utilizada. Dispor desta informação nos permite avaliar se a utilização 
desses recursos estão sendo feitos de forma racional. Disponível em: 
<http://www.eletrobras.gov.br/pesquisa_infanto_juvenil/energia.asp?menu=02&submenu=0207>. Acesso 
em: 17 nov. 2009. 
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 Cf. BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de energia elétrica do Brasil. 3. ed. Brasília: 
ANEEL, 2008, p. 14. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_capa_sumario.pdf>. 
Acesso em: 10 nov. 2010. 
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Conforme já destacamos, ao definir as diretrizes, objetivos, programas e 

finanças da administração pública federal direta e indireta, o PPA 2008-2011 355 foi o 

documento por excelência para a inclusão dos principais problemas sociais na 

agenda federal para o período de sua vigência. 356 

No referido PPA, a questão da exploração das fontes de energia, foi 

abordada principalmente, quando se trata do objetivo de governo denominado 

―promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de 

empregos e distribuição de renda‖, e, ao se tratar do objetivo de governo que tem 

como título ―implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do território 

nacional‖. 357  

Ainda de acordo com o referido documento, a ampliação dos investimentos 

públicos e privados em infra-estrutura é uma âncora para promover o 

desenvolvimento nacional. Para tanto, propõem-se algumas medidas, que estão 

distribuídas em quatro setores específicos: energia elétrica, petróleo e gás, 

transportes e comunicações. 358 

Com relação à questão energética, a mensagem enfatiza que os principais 

desafios do setor elétrico brasileiro são a necessidade de ―garantia da segurança do 

suprimento da demanda, fator decisivo para o crescimento econômico, a 

universalização do acesso ao uso da energia e a modicidade tarifária‖. 359 De acordo 

com o documento, os investimentos em energia visam: 
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 BRASIL. Lei nº 11.653, de 7 abril de 2008. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2008/2011. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF. 08 abril 2008. Disponível em: < 
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 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos 
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garantir o suprimento da demanda, promover a diversificação da 
matriz energética e estimular o desenvolvimento de energias 
renováveis e da eficiência energética, sem desperdiçar as vantagens 
competitivas que o País tem na geração hidrelétrica, priorizando a 
modicidade tarifária, a universalização do acesso aos serviços de 
energia elétrica e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 
360  

Contudo, quando se acompanha o desdobramento dessas políticas, 

observa-se que a diversificação da matriz energética e o desenvolvimento das 

energias renováveis se perdem no meio do caminho. 

Uma compreensão mais concreta da situação energética brasileira atual 

pode ser obtida a partir da análise das projeções estabelecidas no Plano Decenal de 

Expansão de Energia – PDE, 361 que indica os principais objetivos energéticos 

futuros do país e dos dados fornecidos pelo Balanço Energético Nacional - BEN. 362 

Essas informações retratam os diversos aspectos conjunturais do setor energético 

brasileiro. 

O PDE 2008-2017 363 detalha como será a expansão da matriz energética 364 

do país, nos próximos anos, sendo uma referência para a elaboração dos programas 

                                                
360

 Idem, p. 92. 
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Energética – EPE a partir de diretrizes do Ministério de Minas e Energia. O referido plano proporciona 
sinalizações para orientar as ações e decisões relacionadas ao equacionamento do equilíbrio entre as 
projeções de crescimento econômico do país, seus reflexos nos requisitos de energia e da necessária 
expansão da oferta, em bases técnica, econômica e ambientalmente sustentável. Neste sentido, ele 
apresenta as alternativas cabíveis para compor o plano de oferta, contemplando o programa de obras para 
a expansão das infra-estruturas de oferta e de transporte dos energéticos contemplados para o período de 
planejamento. Cf. BRASIL. Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. Plano 
Decenal de Expansão de Energia 2008/2017. Rio de Janeiro: EPE, 2008. Disponível em: 
<http://www.epe.gov.br/PDEE/Forms/EPEEstudo.aspx>. Acesso em: 7 mar. 2011. 
362

 O Balanço Energético Nacional – BEN é o documento tradicional do setor energético brasileiro que 
divulga, anualmente, extensa pesquisa e a contabilidade relativas à oferta e consumo de energia no Brasil, 
contemplando as atividades de exploração e produção de recursos energéticos primários, sua conversão 
em formas secundárias, a importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia. Cf. BRASIL. 
Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional 2009: 
Ano base 2008. Rio de Janeiro: EPE, 2009. Disponível em: < 
https://www.ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2009.pdf >. Acesso em: 11 mar. 2010. 
363

 O Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2008-2017 foi aprovado pelo Ministério de Minas e 
Energia – MME no dia 03 de agosto de 2009, por meio da Portaria n° 287, publicada nessa data no Diário 
Oficial da União. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/PDEE/Forms/EPEEstudo.aspx>. Acesso em: 7 
mar. 2011. 
364

 Matriz energética é uma representação quantitativa da oferta de energia, ou seja, da quantidade de 
recursos energéticos oferecidos por um país ou por uma região. Sua análise ao longo do tempo é 
fundamental para a orientação do planejamento do setor energético, que tem de garantir a produção e o 
uso adequados da energia produzida, permitindo, inclusive, as projeções futuras. Sua análise permite 
conhecer a quantidade de recursos naturais que está sendo utilizada. Dispor desta informação nos permite 
avaliar se a utilização desses recursos estão sendo feitos de forma racional. Disponível em: 
<http://www.eletrobras.gov.br/pesquisa_infanto_juvenil/energia.asp?menu=02&submenu=0207>. Acesso 
em: 07 mar. 2011. 
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de licitações de usinas e de linhas de transmissão e norteando as políticas públicas 

para o setor.  

Sua análise demonstra que os percentuais de participação dos diversos 

tipos de fontes de energia não hidrelétricas do início de maio de 2008 ao final de 

dezembro de 2017 revelam que a participação das fontes renováveis de energia 

ainda é muito baixa. 365  

Por outro lado, o PDE (2008 – 2017) permite concluir que o Poder Executivo 

continua prestigiando outras fontes energéticas, apostando, por exemplo, em ―uma 

grande expansão de termelétricas a combustíveis fósseis, o que contradiz a 

proposta de redução de gases de efeito estufa apresentada no Plano Nacional de 

Mudanças Climáticas, elaborado pelo próprio governo‖. 366 

Na contramão do que recomenda o relatório [r]evolução energética 

elaborado pelo Greenpeace e pelo GEPEA (Grupo de Energia da Escola Politécnica 

da USP), que mostra ser possível desenvolver uma matriz elétrica com 88% de 

energias renováveis e índices de eficiência de 29% em 2050, o PDE 2008-2017 

prevê ―a ampliação da geração termelétrica em 15.305 MW, dos quais quase 90% 

utilizarão combustíveis fósseis‖. 367  

Por outro lado, o plano desprestigia as fontes renováveis modernas do 

Brasil, como a solar e a eólica e minimiza o papel da biomassa e das pequenas 

centrais hidrelétricas, conforme denuncia o Greenpeace: 

A participação prevista para a geração a biomassa é de apenas 2,7% 
e a energia eólica, restrita aos projetos do Proinfa, totaliza apenas 
0,9% da matriz elétrica em 2017. Em relação à energia eólica, foram 
considerados apenas os projetos contemplados pelo Proinfa e que 
deverão entrar em operação nos próximos dois anos. A despeito do 
enorme potencial, não se considera nenhum incremento adicional até 
o horizonte final do plano. 368 

                                                
365

 Os dados representativos da evolução da capacidade instalada para diferentes fontes de geração na 
matriz energética ao longo do período de estudo (2008-2017) podem ser encontrados na p. 112, do PDE 
2008-2017. Cf. BRASIL. Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal 
de Expansão de Energia 2008/2017. Rio de Janeiro: EPE, 2008. Disponível em: < 
http://www.epe.gov.br/Estudos/Paginas/Plano%20Decenal%20de%20Energia%20%E2%80%93%20PDE/E
studos_8.aspx>. Acesso em: 7 mar. 2010. 
366

 GREENPEACE. Crítica do Greenpeace ao PDE 2008-2017. Disponível em: 
<http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Documentos/cr-tica-do-greenpeace-ao-pde-2/>. Acesso em: 22 mar. 
2011. 
367

 Ibidem. 
368

 Ibidem. 

http://www.epe.gov.br/Estudos/Paginas/Plano%20Decenal%20de%20Energia%20%E2%80%93%20PDE/Estudos_8.aspx
http://www.epe.gov.br/Estudos/Paginas/Plano%20Decenal%20de%20Energia%20%E2%80%93%20PDE/Estudos_8.aspx
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O BEN/2009 também evidencia que a participação das fontes renováveis na 

oferta interna de energia ainda é irrisória. Tais observações desenham um quadro 

que nos permite entender que o estímulo para a participação dessas fontes 

energéticas na oferta total de energia no País ainda não tem recebido a devida 

atenção do poder público através de políticas públicas. 369  

Diante de todo o exposto, observa-se que as diretrizes adotadas para o setor 

energético não são suficientemente comprometidas com a concretização do 

DFMAEE, na medida em que esta reclama a abstenção de intervenções prejudiciais 

no seu âmbito de proteção, o que impõe ao Estado a obrigação de reduzir a 

exploração de fontes de energia prejudiciais ao equilíbrio ecológico e ampliar a 

exploração das energias limpas na maior medida do possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
369

 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético 
Nacional 2009: Ano base 2008. Rio de Janeiro: EPE, 2009, p. 20. Disponível em: 
<https://www.ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2009.pdf >. Acesso em: 11 mar. 2011. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurou-se, no presente trabalho, compreender o processo de 

concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Para tanto, partiu-se de uma discussão teórica dos principais aspectos que 

orientaram o estudo. Na seqüência, delineou-se o direito fundamental estudado com 

base no referencial teórico escolhido. E, por fim, analisaram-se algumas ações 

estatais como forma de verificar como tem sido o processo de concretização do 

referido direito no contexto nacional.  

Seguindo-se os postulados da teoria dos direitos fundamentais, examinou-se 

o texto constitucional do artigo 225 da CF/88, que representa o enunciado normativo 

revelador da norma que consagra o direito fundamental examinado. Ao cabo do que, 

descortinou-se que a norma aí contida, enquanto dotada de estrutura principiológica, 

garante que a proteção ambiental deve ser realizada na maior medida do possível, 

dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes, consagrando o direito de 

todos os seres humanos a um meio ambiente sadio.  

O enquadramento da norma estudada como norma-princípio, que alberga 

um direito prima facie, implicou o reconhecimento de que o DFMAEE tem um 

suporte fático amplo. Isso ensejou a inclusão no âmbito de proteção do mesmo de 

tudo aquilo que milite em favor de sua proteção. Bem como, revelou ser coerente 

adotar uma interpretação ampla no campo semântico do conceito de suporte fático 

do DFMAEE. Nesse sentido, concluiu-se que o suporte fático do DFMAEE abrange 

todas as ações, fatos, estados e posições incluídas no âmbito temático da proteção 

do meio ambiente.  

Ademais, a caracterização do DFMAEE como um direito prima facie 

acarretou, por uma questão de coerência teórica, a adoção da teoria externa no que 

concerne a restrições ao referido direito. Em face disso, concluiu-se que, com 

relação a ele, há em primeiro lugar um direito em si, não restringido, e, em segundo 

lugar, aquilo que resta dele após a ocorrência de alguma restrição, o DFMAEE 

restringido. Igualmente, concluiu-se que qualquer intervenção no seu âmbito de 

proteção deve ser caracterizada prima facie como uma restrição ao mesmo. 

Há, portanto, algo de excedente em relação ao direito examinado, e, é nessa 

seara onde se praticam as intervenções estatais. Ou, noutros termos, o macrobem 
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ambiental enquanto protegido pelo direito fundamental em alusão, pode, até certo 

ponto, sofrer restrições decorrentes das intervenções estatais destinadas a 

promoverem o crescimento econômico, por exemplo.  

Tais restrições são normas compatíveis com a CF/88, que restringem a 

posição prima facie do DFMAEE ou que conduzem a exclusões de alguns bens, 

posições ou estados de seu âmbito de proteção. Sendo crucial para a identificação 

das mesmas a ideia de não-inibição de realização do direito fundamental em 

epígrafe ou a de desnecessidade de sopesamento. 

A partir dessas conclusões iniciais, destacou-se que pesam sobre os 

modelos de produção e consumo atuais, severas críticas que dão conta que estes 

ainda poluem por demais o meio ambiente. Chamando-se a atenção para a 

existência de fortes indícios de que o processo de desenvolvimento econômico é um 

campo que enseja intervenções restritivas ao DFMAEE. 

Nesse contexto, argumentou-se que o desenvolvimento econômico 

pressupõe medidas que, de certa forma, conduzem a resultados aparentemente 

inconciliáveis com o DFMAEE, ou seja, conduzem a dois juízos concretos de dever-

ser jurídicos contraditórios. Na medida em que, o referido processo polui o meio 

ambiente. 

Lembrou-se, portanto, que poluição é toda alteração das propriedades 

naturais do meio ambiente, causada por agente de qualquer espécie prejudicial à 

saúde, à segurança ou ao bem-estar da população sujeita aos seus efeitos; e que, 

agentes poluidores são todas e quaisquer formas de matéria ou energia que, direta 

ou indiretamente, causam poluição no meio ambiente. 

Em face disso, argumentou-se que as normas editadas para o 

desenvolvimento econômico que redundam em processos de degradação ambiental 

infringem a ideia de não-inibição de realização do princípio constitucional do 

DFMAEE, e, podem, portanto, ser incluídas no conceito de restrições ao mesmo. 

Com isso em mente, e considerando que o DFMAEE é um direito 

fundamental completo que gera um feixe de posições jurídicas para seus titulares, 

exercendo múltiplas funções no ordenamento jurídico, procurou-se por em evidência 

as funções de defesa e de proteção do mesmo. Nesse sentido, destacaram-se para 

análise a função de proteção que revela um direito dos titulares do DFMAEE a que o 
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Estado adote medidas benéficas para a preservação do meio ambiente, a exemplo 

da gestão ambiental, e, a função de defesa que descortina um direito dos mesmos a 

que o Estado se abstenha de praticar, permitir ou fomentar determinadas 

intervenções no meio ambiente. 

Com relação à função de proteção do DFMAEE, ao direito a prestações 

positivas do Estado, concluiu-se que o DFMAEE contém uma ordem dirigida ao 

Estado brasileiro no sentido de que a este incumbe a obrigação permanente de 

concretizá-lo e realizá-lo, zelando, inclusive preventivamente, pela sua proteção por 

meio de ações estatais. Isso revela um dever geral de efetivação, um dever de 

proteção do Estado, que impõe ao mesmo a necessidade de adoção de medidas 

positivas das mais diversas naturezas para a manutenção do equilíbrio ambiental.  

Seria descabido, contudo, uma investigação exaustiva sobre isso. Dessa 

forma, procurou-se deter nos gastos públicos. Principalmente porque, os gastos 

públicos traduzem ações estatais, podendo ser subsumidos no conceito de direitos a 

prestações em sentido amplo, nos moldes propostos pela teoria dos direitos 

fundamentais de Robert Alexy. Além disso, é através deles que o Estado pratica 

outras ações para atender às necessidades da população e para concretizar os 

direitos fundamentais, principalmente, por meio da prestação de serviços públicos e 

da realização de obras de interesse público.  

Com relação a isso, ao final do exame do processo orçamentário nacional, 

concluiu-se que as ações positivas do Estado brasileiro referentes à gestão 

ambiental demonstram certo descaso para com a concretização do DFMAEE. Foi o 

que demonstrou o exame do PPA 2008-2011, que tratou apenas secundariamente a 

questão ambiental. Igualmente, encontrou-se na doutrina denúncias de que a 

execução do orçamento fiscal da União revela certo descaso com a gestão dos 

recursos naturais. 

Isso contraria um dos reclames para a concretização do DFMAEE no País, 

que ainda precisa adotar medidas para a implementação de uma efetiva gestão dos 

recursos naturais para a preservação do meio ambiente, monitoramento e 

fiscalização ambiental.  

No que concerne à função de defesa do DFMAEE, a despeito da pluralidade 

de normas que poderiam ser objeto de análise diante da amplitude da noção de 
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restrições ao DFMAEE, por razões metodológicas, restringiu-se a análise a algumas 

normas voltadas para o crescimento econômico. Principalmente, aquelas 

concernentes ao aproveitamento energético.  

O foco de interesse nesse segmento da realidade brasileira se deu por conta 

do contexto atual vivido pela economia de nosso País. Como se sabe, o Brasil tem 

passado por um período de forte crescimento econômico, o que tem levado a uma 

maior intervenção na natureza para incrementar nossa matriz energética e dar conta 

do aumento no consumo de energia. Além disso, levou-se em consideração que a 

exploração das fontes de energia é um pressuposto para o crescimento econômico 

do País, ao mesmo tempo em que grande parte das ações praticadas nesse setor 

podem ser incluídas na obrigação de abstenção do Estado decorrentes da função 

defensiva do DFMAEE. 

No que tange a esse aspecto do trabalho, compreendeu-se que, em face da 

perspectiva objetiva do DFMAEE, o Estado deve intensificar as intervenções para a 

exploração das fontes de energia menos poluentes, além de priorizar o uso racional 

da energia. Noutros termos, concluiu-se que a produção de energia, em face da 

função de defesa do direito fundamental em alusão, deve objetivar a diversificação e 

a limpeza da matriz energética, priorizando as fontes renováveis de energia, como 

forma instrumental de conferir efetividade ao DFMAEE.  

Nesse sentido, as ações estatais voltadas para o setor energético devem 

induzir à exploração das fontes renováveis de energia, fomentando, por exemplo, a 

redução dos custos das fontes renováveis como vento, sol, maré e biomassa, no 

sentido de torná-las comercialmente viáveis. Ao mesmo tempo, o Estado deve se 

abster, na maior medida do possível, de favorecer a intensificação da exploração 

das fontes não renováveis de energia. 

Contudo, quando se procura detalhar o desdobramento das ações estatais, 

observa-se que a diversificação da matriz energética e o desenvolvimento das 

energias renováveis se perdem no meio do caminho, conforme demonstram os 

indícios que foram colhidos a partir do exame do Plano Decenal de Expansão de 

Energia – PDE e dos dados fornecidos pelo Balanço Energético Nacional - BEN.  

Com relação ao PDE, concluiu-se que a participação das fontes renováveis 

de energia na matriz energética brasileira ainda é baixa, bem como, que o Poder 
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Executivo continua prestigiando outras fontes energéticas, apostando, por exemplo, 

na expansão de termelétricas a combustíveis fósseis. Ademais, verificou-se o 

subaproveitamento das fontes renováveis modernas, como a solar e a eólica e 

minimização do papel da biomassa e das pequenas centrais hidrelétricas. 

Dessa forma, observa-se que as diretrizes adotadas para o setor energético 

também não são suficientemente comprometidas com a concretização do DFMAEE, 

na medida em que esta reclama a abstenção de restrições prejudiciais no seu 

âmbito de proteção. Isso impõe ao Estado a obrigação de reduzir a exploração de 

fontes de energia não renováveis e de ampliar a exploração das energias limpas na 

maior medida do possível. 

Diante de todo o exposto e tendo em conta, primeiro, as ações do Estado 

brasileiro examinadas; e, segundo, a dimensão jurídico-objetiva do DFMAEE, da 

qual resulta que este direito é uma diretriz para os órgãos legislativos, judiciários e 

executivos do País, o que, por seu turno, redunda em deveres de proteção, aliados 

com a imposição de defesa da qualidade ambiental imposta ao Poder Público; 

conclui-se que ainda é frágil o processo de concretização do jovem DFMAEE. 
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