
PEC 65/2012 E A FLEXIBILIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL: (IN) CONSTITUCIONALIDADE FRENTE AS 

GARANTIAS DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO PELO PRINCÍPIO DA 

PROIBIÇÃO DE RETROCESSO 

 
Cristiano Lange dos Santos 

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul 

– UNISC. Integrante do Grupo de Estudos em Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e 

Jovens (GRUPECA/UNISC)    

cristiano.advg@gmail.com 

 

Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: O presente resumo pretende discutir a constitucionalidade da PEC 65/2012, que 

“acrescenta o §7º ao artigo 225 da Constituição Federal de 1998 para assegurar a continuidade 

de obra pública após a concessão da licença ambiental” tendo em vista sua redução de garantias 

ambientais previstas constitucionalmente. O resumo está organizado em três momentos: no 

primeiro, examina-se o trâmite e as condições de aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição no Senado Federal; no segundo, analisa-se a aplicação da proibição de retrocesso 

constitucional, em caso de aprovação da PEC; e no terceiro, verifica-se alguns cases do 

Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Saliente-se que a PEC 65/2012 foi aprovada pela 

Câmara dos Deputados, tendo sido enviada ao Senado Federal. No momento, a proposta se 

encontra paralisada, tendo em vista a forte mobilização popular e de entidades que se 

posicionam contrariamente ao seu ideário. O sistema de consulta virtual do Senado “e-

democracia” apontou que a opinião pública é massivamente contra a proposta. (31.149 contra 

x 386 a favor). Cabe destacar a existência da cláusula de proibição de retrocesso, que tem como 

objetivo evitar a supressão ou mesmo a flexibilização de garantias previstas 

constitucionalmente. A Proposta da PEC 65 fere preceitos constitucionalmente garantidos, 

como o direito à proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que 

flexibiliza os licenciamentos ambientais. A proibição de retrocesso é uma construção 

doutrinária e jurisprudencial inicialmente voltada à proibição de retrocessos na área social para 

a manutenção do núcleo essencial dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. 

Não há menção expressa na Constituição Brasileira que proíba ou vede a supressão ou retirada 

de determinados direitos previstos constitucionalmente. Na doutrina estrangeira, especialmente 

a portuguesa (Acórdão 39/84), a proibição de retrocesso tem sido bem aceita no que se refere 

aos direitos sociais, por ameaçar o padrão das prestações já alcançadas. Por fim, vale recordar 

alguns leading cases do Supremo Tribunal Federal vanguardistas sobre a temática do meio 

ambiente. Um dos cases mais conhecidos sobre a temática é a ADI 3540-1, no qual o relator 

min. Celso de Mello se refere aos direitos ecológicos como direitos de terceira dimensão 

(novíssima dimensão). Vale ressaltar o recente julgamento da ADI 3937, sobre a utilização e 

comercialização do amianto que declarou inconstitucional norma estadual. No voto do min. 

Celso de Mello, foi desenvolvida a correlação entre o amianto e a ofensa ao direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à luz da proibição de retrocesso social “que não 

permite que se suprimam ou que reduzam os níveis de concretização já alcançados em temas 

de direitos sociais” Tal voto, apesar de não ser de relatoria, confere a possibilidade da extensão 

dos argumentos à proibição de retrocesso no que tange ao direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Dessa forma o princípio da proibição de retrocesso representa uma 

proteção adicional, contra o legislador e aos poderes públicos, a fim de salvaguardar o núcleo 
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essencial dos direitos fundamentais, neste caso, do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

de maneira a sempre realizá-los e garantir seu objeto de proteção. 
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