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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. 

 

RESUMO: A Constituição brasileira atribui natureza de direito fundamental ao meio 

ambiente, vinculando-o à vida e dignidade das pessoas e futuras gerações. Tal relação tem 

ancoragem em fundamento da República (art. 1º, III da Constituição), presente também no 

primeiro princípio da Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A 

titularidade do meio-ambiente é difusa, nos termos art. 225 da Constituição, enunciando que 

“todos” a ele “têm direito”, na mesma medida em que cabe “ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo”. Coerente com a linha normativa traçada pela 

Constituição, são vários os instrumentais de controle do uso do meio ambiente, dentre eles, o 

“estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”, nos casos de atividades com 

significativo potencial de degradação. Materializando a gestão pública do bem ambiental, a 

legislação brasileira prevê a exigência de licenciamento em etapas escalonadas, objetivando 

conciliar a atividade econômica com a preservação. Impõe medidas de compensação para 

autorizar empreendimentos, parâmetros de controle, melhoria dos estudos incompletos e, se 

for o caso, indeferimento de empreendimentos. O processo de licenciamento dispõe de 

ferramentas para ampla participação da coletividade, exigência de publicidade, realização de 

audiências públicas e dever de motivação, a qual deve expor a respectiva resposta do Poder 

Público sobre as questões que lhe são colocadas, tanto pelo empreendedor como pela 

sociedade, congregando as condições prévias para a lícita utilização do meio ambiente. 

Ameniza-se o dissenso em torno da utilização do bem difuso. O desenho atual propicia 

transparência, deliberação, responsabilidade e imparcialidade, valores essenciais comuns da 

democracia, conforme Adrian Vermeule. Mesmo que se divirja sobre o conteúdo específico 

desses valores, a nota básica da democracia os reconhece como postulados indispensáveis, 

tornando factível uma convergência mínima no licenciamento ambiental. A PEC 65/2012 

busca inserir novo parágrafo no art. 225 da Constituição, assim redigido: “A apresentação do 

estudo prévio de impacto ambiental importa autorização para a execução da obra, que não 

poderá ser suspensa ou cancelada pelas mesmas razões a não ser em face de fato 

superveniente”. A proposta aniquila, concomitantemente, os quatros valores básicos da 

democracia, pois resultaria: (a) retirada da competência decisória da Administração, sujeito 

imparcial, alocando no estudo custeado pelo empreendedor razão suficiente para concessão da 

licença; (b) supressão da deliberação pública sobre o estudo, que passaria, apenas, a tomar 

ciência, o que também compromete sua transparência; (c) irresponsabilidade do 

empreendedor, sob o prisma de prestação de contas à sociedade quanto a sua atividade, além 

de retirar a legitimidade de intervenções prévias. Portanto, a PEC não se resume a afrontar 

princípios materiais do direito ambiental, como a precaução e a prevenção. Mais grave, atinge 

cânones basilares da democracia na gestão do bem difuso. A proposta em si, aderida por no 

mínimo um terço dos senadores, surpreende, demonstrando o quanto o Legislativo brasileiro 

se distancia de compreensões democráticas elementares. Há falhas e morosidade nos 

licenciamentos ambientais no Brasil, mas o aperfeiçoamento não pode ser feito por atalhos, ao 

custo alto de comprometer a gestão constitucional do meio ambiente. 
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