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“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
(BRASIL,1988).

RESUMO

Objetiva-se, com o presente trabalho, analisar-se o Federalismo brasileiro e sua repartição
constitucional de competências legislativas e administrativas em matéria ambiental para se
atingir um desenvolvimento sustentável. Nota-se pouca clareza na delimitação das
competências legislativas de cada um dos entes federados em matéria de meio ambiente na
CR/1988, o que gera um quadro de incertezas e de insegurança jurídica, com risco de prejuízos
financeiros e até mesmo ambientais. Esse quadro decorre da própria origem da federação
brasileira, inicialmente dual e desagregador (centrífugo), sendo atualmente cooperativo e em
três níveis, em que o Município passa a figurar como genuíno ente federativo ao lado da União,
dos Estados e do Distrito Federal, em que pese não haver consenso na doutrina. Percebe-se, a
partir desse cenário, um centralismo em contrassenso à descentralização inerente ao
federalismo, com conflitos entre leis de entes federados e falta de coordenação entre as ações
de cada um deles na execução das políticas ambientais, com conflitos de atuação tanto positivos
(em que mais de um ente se ocupa desnecessariamente de um mesmo ponto) quanto negativos,
em que a proteção ambiental fica a descoberto, em detrimento do próprio pacto federativo.
Busca-se, com a pesquisa, mediante método científico qualitativo, mediante profunda pesquisa
bibliográfica, abordar importantes assuntos, como o princípio de subsidiariedade e a teoria dos
poderes implícitos e sua aplicação na repartição das competências legislativas e materiais entre
os entes federados em matéria ambiental, tendo-se, como marco teórico, os estudos de José
Alfredo de Oliveira Baracho sobre Federalismo e de Paulo de Bessa Antunes sobre
competências ambientais no Brasil. Faz-se, também, uma incursão no Direito Estrangeiro,
objetivando-se analisar o sistema de proteção ambiental no âmbito da Comunidade Europeia
em comparação com a proteção atribuída ao meio ambiente no âmbito do Mercosul para,
somente após, serem apresentadas as considerações finais, no sentido de que, na
descentralização política administrativa do federalismo cooperativo brasileiro, o Município,
cuja população e autoridades são os principais conhecedores de suas próprias peculiaridades,
estando mais próximos dos problemas ambientais, ganha relevância e importância e, por isso,
deve ser capacitado com órgãos ambientais competentes para o enfrentamento dos desafios
ambientais em busca de um desenvolvimento sustentável, conforme aplicação do princípio de
subsidiariedade e da teoria dos poderes implícitos.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Ambiental; Federalismo; Subsidiariedade; Poderes implícitos;
Desenvolvimento sustentável;

ABSTRACT

Purpose is to achieve with this work analyze the Brazilian federalism and its constitutional
division of legislative and administrative powers in the environmental field to achieve
sustainable development. Note is little clarity in the division of legislative powers of each of
the federal entities in the field of environment in the Constitution of the Federative Republic of
Brazil in 1988, which generates a set of uncertainties and legal uncertainty, with the risk of
financial losses and even environmental. This picture from the very origin of the Brazilian
federation, initially dual and divisive (centrifugal) currently being cooperative and on three
levels, in which the municipality now features as genuine federative entity side of the Union
States and the Federal District, despite not no consensus on doctrine. It can be seen from this
scenario one centralism in nonsense decentralization inherent in federalism, with conflicts
between federal entities laws and lack of coordination between the actions of each of them in
the implementation of environmental policies, with both positive action conflicts (in which
more than one entity is occupied unnecessarily the same point) and negative, that environmental
protection is found, at the expense of own federative pact. Search up to research by qualitative
scientific method by deep bibliographic research, with the theoretical framework studies of José
Alfredo de Oliveira Baracho on Federalismo and Paulo de Bessa Antunes on Federalism and
environmental expertise in Brazil, address important issues such as the principle of subsidiarity
and the theory of implied powers and its application in the division of legislative powers and
materials between the federal entities in environmental matters. Also to make a foray into
foreign law, aiming to analyze the environmental protection system within the European
Community as compared to the protection given to the environment in Mercosur for only after,
being presented the final remarks towards that the administrative political decentralization of
the Brazilian cooperative federalism, the municipality whose population and authorities are the
main connoisseurs of their own peculiarity, being closest to the environmental problems, gains
relevance and importance and should therefore be qualified with environmental agencies to
addressing the environmental challenges in pursuit of sustainable development, as application
of the subsidiarity principle and the theory of implied powers.
KEYWORDS: Environmental Law; Federalism; Subsidiarity; Implied powers; Sustainable
development;
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1 INTRODUÇÃO
Os recursos naturais eram inicialmente vistos pelo homem como elementos a serem
utilizados e consumidos para suprir suas necessidades, numa concepção de natureza ilimitada
e inesgotável.
Nos primórdios da humanidade, e até a revolução industrial, o homem utilizava os
recursos naturais até com certa convicção de que não seriam esgotáveis diante da vastidão. Era
uma visão certamente otimista de exploração infinita e de dominação total da natureza pelo
homem (MORA, J., 1994).
Diferentemente de qualquer ser vivente na face da terra, o homem e seu poder
intelectivo modifica constantemente seus hábitos e comportamentos, tendo promovido
inúmeras modificações sociais ao longo dos séculos até chegar à Revolução Industrial, em que
os meios de produção capitalistas sofreram um drástico incremento, motivado pelo apetite
consumista e voraz da população que aumentava e migrava do campo para as cidades
(CORTEZ; ORTIGOZA, 2009).
O movimento migratório da população do campo para uma sociedade urbana,
industrializada e de consumo levou consigo graves problemas ambientais, que acabaram
chamando a atenção para o risco de esgotamento dos recursos ambientais do planeta, sendo este
uma das maiores preocupações do homem na transição do século XX para o XXI (BARBOSA,
2013).
Diante desse cenário de falta de critérios e de críticas face à utilização irracional dos
recursos naturais do sistema capitalista de reprodução acumulativa e dissociado da totalidade
dos bens vitais da natureza, não demorou para perceberem que, se algo não fosse feito, a própria
sobrevivência da civilização poderia estar ameaçada (ALVES, 2002).
A quantidade de casos de degradação ambiental de grandes proporções passou a ficar
conhecida e influenciou, já no final do século XX e no início do século XXI, no plano
internacional, na elaboração de diversos acordos, tratados, convenções, pactos, entre outros
instrumentos político-jurídicos, que visam à melhoria da qualidade ambiental. Referidos
instrumentos internacionais consignam um conjunto de princípios e de regras jurídicas que
passaram a disciplinar a preservação e a racional utilização dos recursos ambientais, sendo visto
por alguns como uma verdadeira mudança de paradigma, resultando na formação de
ordenamentos jurídicos específicos das nações também voltados à questão da proteção e da
preservação do meio ambiente, bem como no surgimento do que hoje se conhece como Direito
Ambiental (SAMPAIO, 2012).
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Com isso, a preocupação com o desenvolvimento a qualquer custo, ou seja, desligado
do risco de esgotamento dos recursos da natureza vitais para a sobrevivência do próprio homem,
teve como primeira resposta das nações a Declaração de Estocolmo de 1972, sendo introduzidos
diversos princípios que, em seu contexto, norteiam a utilização dos recursos naturais não
renováveis da terra de forma planejada para, assim, evitar o seu esgotamento futuro, ao mesmo
tempo em que impõe a todos a obrigação de proteger e conservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações, para que dele possam também usufruir (MACHADO, 2016).
A gama de princípios da Declaração de Estocolmo/1972 foi incorporada pelo Relatório
da Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: “Nosso Futuro Comum”, conhecido
por “Relatório Brundtland”, que formaliza a preocupação das nações sobre a Terra e o mundo.
Englobando preocupações, problemas e esforços comuns dos povos em busca da utilização
racional e equitativa dos recursos naturais para se alcançar o desenvolvimento sustentável
(MACHADO, 2016), que passa a ser uma preocupação recorrente das nações em outros
instrumentos internacionais.
Em termos gerais, a resposta encontrada pelas nações seria a de se procurar adotar
meios para que se cresça e se desenvolva, satisfazendo-se as necessidades das presentes
gerações, porém, sem comprometer as das sociedades vindouras1 (ALVES, 2002).
Apesar de todo o esforço das nações, inclusive a partir da Declaração do Rio de 1992
e da Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de
2012 (Rio +20), em que se reconhece o avanço em se reunirem tantos países do mundo em
torno de um mesmo interesse ambiental, o que se percebe hodiernamente é um quadro ainda
degradante do meio ambiente, sendo notório o aquecimento global, o risco de extinção de
algumas espécies, o aumento da poluição, que não respeita qualquer tipo de fronteira
geográfica, e tantos outros atos e fatos de agressão ao meio ambiente.
Internamente, também se verificam as mais diversas alternativas em prol do ambiente,
seja pelos entes públicos, seja pela iniciativa privada e também pelo por setores organizados da
sociedade civil, sendo que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR/1988), é bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever da coletividade e do Poder Público,
nesse enfoque dissertativo, defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
(BRASIL, 1988).

1

A ideia central é de que as gerações presentes utilizem os recursos ambientais de maneira que possam também
ser utilizados pelas gerações vindouras.
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Diante desse quadro internacional e principalmente interno de preocupação com o
meio ambiente, constitui objetivo da presente pesquisa analisar o Federalismo e a repartição
constitucional das competências legislativas e administrativas ambientais distribuídas entre os
entes federativos pela CR/1988, em que o Municípios ganha relevância no âmbito da repartição
constitucional de competência para a proteção do meio ambiente e em busca do
desenvolvimento sustentável.
A competência administrativa de proteção do meio ambiente e de combate à poluição
em qualquer de suas formas é atribuída a todos os entes, e, a ela, a competência legislativa
correlata de forma privativa, exclusiva ou concorrente. Assim, as normas gerais ficam a cargo
da União, sendo que cada Estado estabelecerá suas próprias regras de âmbito regional e os
Municípios editarão suas leis de interesse local. Se inexistente legislação federal, o Estado
exercerá competência legislativa plena, e, caso sobrevenha lei federal sobre normais gerais,
ocorrer-se-á a suspensão da eficácia da lei estadual no que for contrária à federal (BRASIL,
1988).
Nesse ínterim, as competências atribuídas a cada ente federativo para legislar e atuar
administrativamente na defesa e preservação do meio ambiente ganha relevo e enseja analisar
o processo de descentralização típico de Estados organizados sob a forma federativa,
estabelecido no Brasil como cláusula pétrea, segundo dicção do art. 1º e inciso I, §4º, do art.
60, da CR/1988 (CR/1988).
As populações e autoridades locais são mais próximas e conhecedoras dos problemas
ambientais e têm mais condições de localizá-los e identificá-los para solucioná-los antes que os
Estados e a União.
Diante desse cenário, cabem as seguintes indagações: Se o meio ambiente é uma
atribuição do poder público e da coletividade, será que as instituições políticas previstas para
lidar com as políticas ambientais correspondem a esse pressuposto constitucional,
especialmente os Municípios dotado de autonomias e competências para lidar com a gestão
ambiental compartilhada, especialmente com licenciamento ambiental? Num modelo de
federalismo cooperativo como o brasileiro, os princípios de subsidiariedade e a teoria dos
poderes implícitos estariam sendo aplicados em relação ao ente público Municipal e segundo a
preponderância do seu interesse local, de maneira a se alcançar uma proteção do meio ambiente
eficiente? O nosso modelo de federalismo seria realmente cooperativo e sinérgico entre os entes
para a melhor proteção do meio ambiente ou ainda padeceria de concentração de competências
e recursos na União?
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Nesses aspectos de tema e problema delineados, busca-se, com a presente pesquisa,
analisar-se a CR/1988 e as leis da República, sob o tema Federalismo e repartição de
competências administrativas e legislativas em matéria ambiental, especialmente em relação ao
Município, cujo status como ente federativo foi deveras questionado pela doutrina, sendo
inclusive dedicado estudos nesse aspecto.
A pesquisa ora proposta embasa-se em argumentos de ordem científica e social
relevantes e justifica-se também pelo fato de a maioria dos Municípios, cuja população e
autoridades estão mais próximas dos problemas ambientais, não estarem capacitados ao
enfrentamento dos desafios ambientais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2012).
Além do argumento fático a justificar a presente pesquisa, observa-se que a LC nº
140/2011, ao regulamentar a cooperação prevista no parágrafo único do art. 23 da CR/88, não
trouxe em seu texto a previsão de incentivos à capacitação dos Municípios, principalmente para
realizar o licenciamento ambiental e exercer a fiscalização, tendo o legislador perdido
literalmente a oportunidade de romper com uma tradição de concentração na União de
competências e recursos técnicos e financeiros que podem ser perfeitamente executados pelos
demais entes federativos, especialmente o Município.
Como primeira hipótese partiu-se do entendimento de que a própria eficácia do
Federalismo adotado pelo Brasil, tido cooperativo ou de cooperação, serviria como importante
ferramenta de combate preventivo bem como de solução de problemas ambientais, por
exatamente primar por uma ação coordenada e sinérgica entre os entes federados.
A descentralização no federalismo, em que são repartidos os poderes políticos e
administrativos, por si só, não se mostraria suficiente para uma proteção ambiental efetiva,
razão pela qual a segunda hipótese de solução envolveria analisar se a aplicação do princípio
de subsidiariedade e da teoria dos poderes implícitos, como balizadores para aferição da
competência dos entes federativos, segundo a preponderância de cada interesse envolvido, se
nacional, regional ou local, mostrar-se-ia balizadores eficazes no exercício das atualizações
legislas e administrativas em busca de proteção do meio ambiente contra todo tipo de poluição.
A terceira hipótese de solução guardaria relação com o papel específico do Município,
ente federado no qual vivem as pessoas, e sua competência legislativa sobre matéria ambiental
de interesse local. Segundo sistema federativo brasileiro, que tem a particularidade de ser em
três níveis de cooperação, o Município nesse aspecto poderia revelar-se como o primeiro ente,
se devidamente aparelhado, a atuar eficazmente na árdua tarefa de defender e preservar o meio
ambiente para as presentes e futuras gerações.
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Constitui objetivo geral do presente estudo a relevância que cada ente federativo
desempenha na árdua tarefa de proteger e preservar o meio ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado para as presentes e futuras gerações, segundo dicção do art. 225 da CR/988. Já os
objetivos específicos envolvem uma análise sobre o modelo federativo brasileiro e sua
descentralização político-administrativa em matéria ambiental, de maneira a apresentar a
atuação de cada ente em suas tarefas de proteger e preservar o meio ambiente, mas com foco
especial na aptidão e nas condições do Município no enfrentamento mais eficaz dos desafios
ambientais, em que se buscam apresentar as espécies de competências e critérios de sua
definição segundo a preponderância do interesse (se nacional, regional ou local) balizados pela
teoria dos poderes implícitos e pelo princípio de subsidiariedade.
Atendendo à Linha de Pesquisa “Direito, Planejamento e Desenvolvimento
Sustentável”, da área de concentração Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, do
Programa de Pós-graduação da Escola Superior Dom Helder Câmara, pretende-se analisar a
temática da presente proposta a partir da compreensão das competências constitucionais em
matéria ambiental, cuja definição se mostra de fundamental importância, a fim de se melhor
proteger o meio ambiente.
Nessa perspectiva, de que cada ente federativo atue de acordo com suas habilidades,
em sinergia de esforços e sem antagonismo, é que se pretende contribuir para o
desenvolvimento sustentável no sistema federativo brasileiro, razão pela qual a pesquisa
dedicou, inicialmente, capítulo próprio ao Federalismo, em que são tratados variados assuntos,
como origem e organização do Estado em suas formas unitária e federal, além de seus elementos
formadores, e algumas considerações que se mostraram interessantes sobre a etimologia da
palavra federalismo.
A pesquisa também buscou examinar a evolução histórica do federalismo, com
especial atenção aos eventos que resultaram na Independência das Treze Colônias e ao
surgimento do federalismo dual e centrípeto nos EUA, com o advento de sua Constituição.
Buscou-se também analisar a introdução do federalismo no Brasil, a partir do modelo
norte-americano, em que se pode verificar, como semelhança, o rompimento com a Monarquia
para introdução da República, porém, como diferença, a ausência do amadurecimento do
sentimento de unidade nacional, com um federalismo desagregador e centrífugo.
Analisaram-se os conceitos de autonomia e soberania, as tipologias dual e cooperativa
do federalismo em três níveis no Brasil, a partir do advento do Município como ente
genuinamente federativo, em que pese ainda não haver consenso doutrinário.
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Dedicou-se um capítulo à parte para se estudar a repartição constitucional de
competências. Assim, apresentaram-se algumas considerações sobre descentralização política,
predominância do interesse, espécies de competências, teoria dos poderes implícitos, aplicação
do princípio de subsidiariedade, tecendo-se considerações sobre a competência legislativa
exclusiva e suplementar dos Municípios em matéria ambiental.
Preferiu-se, diante da relevância da matéria, apresentar capítulo à parte sobre a análise
da competência comum, abordando-se diversos aspectos da ação cooperativa e coordenada
entre os entes federativos em matéria ambiental a partir da análise das inovações introduzidas
pela Lei Complementar (LC) nº 140/2011, com destaque para a atuação dos Municípios,
especialmente no que tange ao licenciamento ambiental e fiscalização correlata, segundo
balizamento a partir das teorias dos poderes implícitos e princípio de subsidiariedade, sem
perder de vista se referida lei atende, ou não, ao preceito da descentralização no federalismo
cooperativo pátrio.
Por fim, fez-se uma abordagem de Direito Comparado, objetivando-se agregar à
pesquisa estudos sobre o sistema de proteção ambiental na União Europeia. Referido sistema
apresenta-se avançado por envolver políticas e princípios inseridos em tratados internacionais
internalizados pelos países segundo as peculiaridades de cada um, porém, assumindo
obrigações e prazos para se alcançarem, mediante programas, instrumentos alternativos e
acompanhamento eficaz pelos países membros do bloco comum, alcançando-se uma avançada
e eficaz proteção ao meio ambiente, sendo sistemática a aplicação do princípio de
subsidiariedade.
Observadas as devidas diferenças, o modelo adotado pela Comunidade Europeia pode
servir de referência ao aperfeiçoamento da proteção ambiental pelas nações integrantes do
Mercado Comum da América do Sul (MERCOSUL).
O desenvolvimento da pesquisa empregou o método qualitativo (hipotético-indutivo),
consistente em pesquisa bibliográfica a respeito do objeto de estudo, especialmente nos
aspectos legais e doutrinários, a partir dos conhecimentos prévios e das expectativas
previamente existentes em leis, doutrinas e jurisprudência, com o intuito de gerar entendimentos
como possíveis soluções para aos problemas suscitados.
A presente pesquisa partiu dos estudos de José Alfredo Baracho sobre Federalismo,
denominado “Federalismo e competências ambientais no Brasil”, com especial destaque para
as obras “Teoria geral do federalismo”(BARACHO, 1986) e “Princípio de Subsidiariedade:
conceito e evolução”(BARACHO, 2000), encontrando referenciais específicos de um
Federalismo Ambiental voltado à proteção e defesa do meio ambiente em Paulo de Bessa
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Antunes em sua obra denominada “Federalismo e competências ambientais no Brasil”
(ANTUNES, 2015) em que identifica, na maioria das federações, a concentração de poderes
políticos, administrativos e principalmente de recursos em mãos dos governos centrais, que
pode transmudar o federalismo de cooperativo para competitivo, naquilo que se nota tensão
entre centralização e descentralização entre os diferentes níveis de governo, que disputam
espaços políticos e institucionais.
Os estudos se desenvolveram também a partir de referenciais teóricos como a CR/
1988 e das leis infraconstitucionais ambientais, em especial a LC nº 140, de 8 de dezembro de
2011 e outras doutrinas pesquisadas, dentre várias, “Direito Ambiental Brasileiro”
(MACHADO, 2016), “Direito Ambiental Constitucional” (SILVA, 2013), “Constituinte e
Constituição: a democracia, o federalismo, a crise contemporânea” (BONAVIDES, 2010),
identificando as possíveis e reais congruência e divergências em suas mais variadas
interpretações das questões envolvendo a descentralização inerente ao federalismo, em que as
competências ambientais devem ser exercidas por cada ente federal de maneira a se alcançar o
tão almejado desenvolvimento sustentável.
O art.23, inciso VI, da CR/88 dispõe expressamente que é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas (BRASIL, 1988). A Lei nº 6.938/81 que instituiu a
Política Nacional do Meio Ambiente (LPNMA) busca compatibilizar desenvolvimento
econômico-social com preservação ambiental, mediante uso racional do solo, do subsolo, da
água e do ar, e emprego de ferramentas de planejamento e fiscalização de uso dos recursos
ambientais, além do controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras
(BRASIL, 1981).
Para assegurar a efetividade dos princípios, o art. 9º, inciso IV, da LPNMA dispôs
sobre o licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras como um
dos principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), reforçado pelo
art. 10 da mesma lei, com a redação atribuída pela LC nº 140, de 2011 (BRASIL, 1981).
Não havendo definição textual específica da competência legislativa dos Municípios
em matéria ambiental, deve-se ter como base a regra geral, segundo a qual cabe ao Município
legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que
couber (art. 30, I e II, da Constituição da República Federativa do Brasil de1988) (BRASIL,
1988). Por isso, é de fundamental importância o estudo a respeito da LC nº 140/2011 que, nos
termos de seu art. 1º, fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
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relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate
à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.
Importante observar que não se afasta, ao menos a princípio, a possibilidade de mais
de um ente atuar concomitantemente sobre determinado ponto. Todavia, mostra-se essencial
que esse modo de atuação se dê sempre de forma coordenada e, preferencialmente, sinérgica,
de maneira a se evitarem antagonismos.
Diante de todos esses aspectos, ganham relevância os estudos sobre a aplicação da LC
nº 140/2011, contendo mecanismos de descentralização administrativa, com um enfoque crítico
sobre o próprio pacto federativo em razão da situação dos Municípios e da sua capacidade de
enfrentamento dos desafios ambientais, especialmente no que se refere à possibilidade de
delegação de competências administrativas para realizar o licenciamento ambiental e poder
efetivar atividade fiscalizatória correlata, em que se buscarão soluções que proporcionem uma
eficaz proteção ambiental, de forma cooperativa, coordenada e sinérgica entre os entes da
federação.
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2 FEDERALISMO
Importam, ao desenvolvimento do presente trabalho, algumas considerações iniciais
sobre o conceito de Estado, seus elementos e organização, surgimento e evolução do
federalismo no Brasil, englobando-se inclusive aspectos históricos e regime de governo que
resultaram na busca pelos povos da descentralização do Poder, em que uma análise da
experiência federalista norte-americana que influenciou diversas nações, inclusive o Brasil,
trouxe a descentralização e, com esta, a repartição de competências entre os entes federativos,
que ganha relevância para a consecução dos objetivos de defender e proteger o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações, de todas as formas de
poluição e de degradação, dever esse não apenas do Estado, mas de todos, conforme dita o art.
225 da CR/1988.

2.1 Unitarismo X Federalismo
A compreensão do federalismo e a repartição de competências ambientais no Brasil
enseja, antes de tudo, uma análise do poder do ponto de vista também histórico. A partir dessa
análise histórica, percebeu-se, na maior parte do tempo, a prevalência do modelo de Estado
Unitário, centralizado politicamente.
Apresenta a figura do Estado Unitário a peculiaridade de uma base de interesses
centralizadores de poder, força e autoridade nas mãos de poucos, causa provável ou
fomentadora de vários conflitos ao longo da história da humanidade (CASTRO, 2014).
Na Europa, existia uma sincronia entre a forma monárquica de governo e a forma
unitária de Estado, uma verdadeira relação sinérgica de garantias recíprocas, ou seja, tanto mais
garantida a eficiência da Monarquia, sempre na exata medida da segurança do Estado Unitário,
enquanto forma de acúmulo e concentração de poder, “inclusive divino”, nas mãos do monarca
(ROCHA, 1997), que se estende por todo o território estatal (FERRARI, 2011) e que não pode
ser realmente eficaz (BASTOS,1986).
Não haveria como regular eficazmente a vida da comunidade a partir de um único
núcleo, central, e que, para melhor administrar e, assim, possibilitar decisões efetivas, seria
necessário descentralizar de forma ampla, para se atingir todo o território de um país, o que
possibilitaria alternâncias de tomadas de decisões de âmbito institucional e funcional
(BASTOS,1986).
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Essa concepção de descentralização do poder, de forma a irradiá-lo por todo o
território, influenciou a divisão do Estado em circunscrições administrativas, porém,
subordinadas hierarquicamente a uma administração central, incumbida de coordenar, por
intermédio de órgãos locais ou regionais, competências distribuídas pelo território
(BASTOS,1986). Mas não se trata de um modelo estanque de descentralização, que pode variar
entre organizações (FERRARI, 2011).
A identificação de um estado unitário possui certas características que podem ser
observadas, primeiramente, a partir da ideia de forma de Estado, entendida como sendo o modo
de exercício do poder político em função do território. Se existe unidade de poder sobre o
território, pessoas e bens, tem-se Estado unitário. Por outro lado, havendo uma repartição de
poder no mesmo território, denominada divisão espacial de poderes, dando origem a diversos
governos, distribuídos regionalmente, estar-se-á evidenciada uma forma de Estado “composto”,
ou “Estado Federal”, ou “Federação de Estados” (SILVA, 2016). Preferimos a locução Estado
Federal.
Ao se observar o desenrolar da história até os tempos contemporâneos, é possível
afirmar que há um predomínio inconteste de Estados unitários como existiu antigamente. Não
há mais campo fértil para o unitarismo em razão de aspectos humanos, sociais e políticos, e,
inclusive, em função da globalização, no atual paradigma do Estado Democrático de Direito
(CASTRO, 2014).
Haveria, sim, um solo fértil para a experiência federalista, cuja origem é atribuída aos
EUA, e que será melhor estudada mais adiante nesse trabalho, sendo uma experiência a ser
disseminada e que contribui para a organização dos Estados ao redor do globo, de uma forma
mais dinâmica (CASTRO, 2014).
Nos paradigmas de Estado Liberal e Social, não era permitido ao indivíduo buscar uma
plena concepção de vida de acordo com sua visão de mundo como é possível nos tempos de
hoje, no âmbito do paradigma do Estado Democrático de Direito (CASTRO, 2014). Nos
paradigmas anteriores, as pessoas não eram vistas como “coautoras” ou “produtoras” das
normas jurídicas que regulavam suas vidas, mas apenas consumidores, ou clientes, da atuação
estatal (CASTRO, 2014). No atual, os indivíduos devem atuar de forma ativa e efetiva para se
inserirem como verdadeiros coautores ou produtores das normas e da atuação estatal, o que é
visto como uma evolução naquilo que a sociedade começava a melhor se organizar e a exigir
sua participação na formação da vontade estatal, considerando inclusive certa complexidade
presente a partir do avanço de uma vida em sociedade cada vez mais multicultural e pluralista
(CASTRO, 2014).
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A concentração absoluta de poder político, para ser vista como empecilho ao
atingimento dos escopos a cargo do Estado, que para alguns tornaria o Federalismo uma
“fachada”, como, por exemplo, dos militares no Brasil, que não permitiam a reafirmação do
indivíduo como efetivo coautor das normas jurídicas e da atuação estatal (CASTRO, 2014),
sendo que já existiam no mundo mais de vinte Estados Federais, ocupando aproximadamente
52% (cinquenta e dois por cento) da área territorial e representando cerca de 40% (quarenta por
cento) de sua população (ROCHA,1997).
As diversas concepções de mundo associado ao multiculturalismo típicos do
paradigma do Estado de Direito Democrático motivaram diversas transformações sociais, o que
tem sido entendido como óbice à concentração do poder, sem, no entanto, adentrar ao seu
conceito ou fazer afirmações no sentido de uma modificação cadente na ideia do poder, por
considerar que não seria esse o objetivo dos estudos desenvolvidos naquele determinado
momento (CASTRO, 2014).
O Estado Unitário pode revestir a forma pura, hoje mais rara, na qual se verificava
uma centralização absoluta do exercício do poder sobre o território do Estado, mais no sentido
de que não existiu um exemplo histórico que garantisse o exercício do poder de maneira
eficiente, e, mesmo que exista uma forma descentralizada administrativamente dentro do
modelo de Estado Unitário, mesmo assim haverá concentração de tomada de decisões políticas
nas mãos do Governo Nacional, sendo que o que se descentraliza é apenas a execução das
decisões políticas já tomadas (LENZA, 2013).
A administração e execução das decisões políticas tomadas das decisões centralizadas
no Governo Nacional é vista como uma espécie de longa manus, que é a forma de Estado mais
comum nos tempos atuais, com uma ainda rudimentar autonomia política para “pessoas”
decidirem, no caso concreto, a melhor atitude a ser empregada na execução daquele comando
central (LENZA, 2013).
Observa-se, assim, ser incomum uma estrutura de concentração absoluta de
competências, mesmo quando se trata do modelo de Estado unitário, até porque a vida em
sociedade é cada vez mais complexa, o que, por si só, já exige uma distribuição organizada e
cadenciada de poderes, de maneira a proporcionar respostas rápidas aos mais diversificados
problemas do dia a dia (CASTRO, 2014).
Diante dessas primeiras exposições, poderia o intérprete ser levado ao entendimento
simplista de que, no contexto do Unitarismo, bastaria promover-se a descentralização
administrativa para se atingirem os objetivos do Estado, o que não se recomenda, todavia, por
razões históricas, práticas, políticas ou mesmo étnicas, sendo que uma descentralização política,
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como característica do Estado Federal, para ser melhor compreendida, enseja, antes de tudo,
tentar conceituar o Estado a partir de seus elementos.

2.2 O Estado e seus elementos: conceituação
Estado é o modo como um determinado território está organizado. Não se confunde
com governo, nem com seu sistema geral de normas. Remete à ideia de povo, fixado em um
dado local, regido por um ordenamento, ao qual se submete.
Encontrar um conceito de Estado nunca foi tarefa fácil para tentar convencer as
correntes doutrinárias. Ele estaria relacionado com o grau de subjetividade de quem o constrói,
naquilo que seriam diversas perspectivas ou pontos de vistas diferentes. Vale dizer, por mais
que se esforcem os autores para apresentar um conceito objetivo de Estado, sempre haverá um
quantum de subjetividade, o que, por sinal, justifica a grande variedade de conceitos. E, a par
dessa variedade, toda conceituação pode dar a impressão de uma redução formalista, porém, o
que se percebe é que a palavra Estado tem sido usada com variados sentidos, a se exigir
realmente um conceito que a esclareça, exatamente para poder-se identificar em qual sentido
estaria sendo empregada (DALLARI, 2005).
O conceito de Estado como nação politicamente organizada, muito empregado no
século XIX, e que ainda teria adeptos, não seria o mais adequado, pois, para a Sociologia, a
Antropologia e a História, nação seria espécie de comunidade, enquanto o Estado é uma
sociedade, sendo que a expressão “politicamente organizada” seria exatamente a organização
do Estado, que não se confunde com nação, mas que se relacionam (DALLARI, 2005).
A variedade de conceitos existentes remete o estudioso à noção de Estado como
instrumento de dominação, a partir do elemento da força imposta pela ordem jurídica, atraindo
inclusive a noção de Poder (MOTA, 2015), que, por si só, não conceitua o Estado. Este deve
ser visto a partir de uma ordem jurídica soberana, cuja finalidade é o bem comum do Povo
situado em determinado território, em que se podem verificar todos os elementos que compõem
o Estado: a noção de poder implícito na soberania, que também é prevista como característica
da própria ordem jurídica e “politicidade” relacionada ao bem comum do Povo, que, por sua
vez, habitaria em determinado território como limitador da ação jurídica e política do Estado
(DALLARI, 2015).
Outro elemento a ser inserido no conceito de Estado seria o cultural, em que o Estado
seria uma realidade criada pelo homem em razão de sua natureza social e a partir da história,
sem negar a organização da ordem estatal (REALE, 2000).
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Há, nesse conceito, uma concepção do Direito que se integra no historicismo
contemporâneo, aplicando-se os princípios fundamentais da axiologia, ou seja, da teoria dos
valores em função dos graus de evolução social no estudo do Estado e do Direito (MOTA,
2015). Constrói-se, assim, a Teoria Tridimensional do Estado e do Direito, segundo a qual o
Estado e o direito devem ser estudados a partir da normatividade sociológica e cultural,
associada à unidade concreta do processo histórico-social que engloba, simultaneamente, o
poder, a convivência e o ordenamento jurídico (REALE, 2000).
O Estado possui um conceito abrangente no federalismo a partir de suas características
essenciais, como a existência de uma organização descentralizada, tanto administrativa quanto
politicamente, erigida sobre uma repartição de competências entre o governo central e os locais,
consagrada na CR/1988, em que os Estados Federados participam das deliberações da União,
sem dispor do direito de secessão2, tendo também como característica primordial a existência
de uma Suprema Corte com jurisdição nacional e mecanismos de intervenção federal para
assegurar a unidade física e identidade jurídica da Federação (MENDES; BRANCO, 2016),
devendo ser destacado que, nesse conceito, não há menção explícita a território e nação, já
inseridos na ideia de intervenção federal para se manter tanto a unidade física quanto a
identidade jurídica da Federação.
Também existem outros aspectos a serem considerados para conceituar-se o Estado,
sendo uma filosófica, uma jurídica e uma outra sociológica (BONAVIDES, 2000). A filosófica
parte da ideia de Estado como realidade moral, ou seja, de uma instituição absoluta acima de
todas as demais (HEGEL, 1952). A jurídica entende o Estado como um “laço” jurídico (DEL
VECCHIO, 1956), em que se insira uma institucionalização do Poder (BURDEAU, 1957) de
forma despersonalizada (CALVEZ, 1967), ou seja, o Estado é a generalização da sujeição do
poder ao direito. A versão sociológica liga o Estado à ideia de dominação econômica e pela
força (OPPENHEIMER, 1954) ou sob um aspecto coercitivo (VON IHERING, 1904), mas a
partir da concepção do Estado, a partir do fenômeno histórico passageiro, oriundo da aparição
da luta de classes na Sociedade (MARX, 1954).
A conceituação de Estado também pode ocorrer a partir de seus elementos formais
(MOTA, 2015), como o poder político enquanto noção de dominação do mais forte sobre o
mais fraco, e de ordem material, no caso, a soma do elemento humano com o elemento territorial

2

O vínculo entre os entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) é indissolúvel, ou seja,
não podem abandonar a forma federativa do Estado, cláusula pétrea, conforme art. 60, §4º, da CF, para formar um
outro país.
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(DUGUIT, 1923). O Estado seria a incorporação de um povo em um determinado território,
dotado de um poder originário de mando (JELLINEK, 1914).
Diferentemente do unitarismo, a expressão efetiva da descentralização vai além de um
aspecto meramente administrativo para abranger a esfera de poder (política), conferindo aos
diversos entes federados uma autonomia qualificada em razão do Poder Constituinte decorrente
que os dota de uma organização político-administrativa própria, prevista na Constituição do
Estado Federal ou na lei de organização do Município (CASTRO, 2014), mas sem afirmar
identidade entre a Constituição de um ente federado com a lei de organização administrativa do
Município, que será objeto de análise mais adiante.
Feitas as considerações conceituais necessárias, adota-se neste trabalho o conceito de
Estado que leva em consideração seus elementos essenciais (povo, poder, território e fins),
organizados por um conjunto de normas (Constituição), extraído da análise do
constitucionalista José Afonso da Silva sobre os estudos de Balladore Pallieri, em que o Estado,
então, seria uma ordenação cuja finalidade específica e essencial é a regulamentação global das
relações sociais entre os membros de uma dada população sobre um dado território, na qual a
palavra ordenação expressa a ideia de poder soberano, institucionalizado (SILVA, 2016).
Apresentada uma concepção conceitual de Estado, extraída de seus elementos poder,
povo e território, adentra-se na classificação das formas de governo (de poder) existentes dentro
dos Estados, naquilo que se trata para a doutrina do elemento de maior importância, para melhor
compreensão do estudo do federalismo, principalmente quanto às decisões que devem ser
tomadas pelos entes federativos, no âmbito da repartição de suas competências.

2.3 Organização do Estado
Para analisar a organização do Estado, deve-se antes entender o que seja soberania,
por estar conectada ao fato de que seu poder se sobrepõe aos demais poderes sociais, sendo una
e indivisível (BODIN, 1961), vale dizer, não pode ser delegada, muito menos revogada,
assumindo característica de perpetuidade e de supremacia, sendo elemento essencial do Estado
(BONAVIDES, 2000).
O Estado é soberano, porém, isso não significa que não possa haver atribuições de
poderes aos seus diversos órgãos. Também não significa que o Estado abriria mão de suas
características essenciais de unidade e indivisibilidade.
Os denominados técnicos da soberania nacional apresentam entendimento de que o
Povo é elemento constitutivo, ou órgão, do Estado, sem o qual não seria capaz de manifestar
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legalmente a sua vontade, deixando à evidência que uma efetiva manifestação legal da vontade
popular deve estar intimamente ligada à forma de organização do Estado, a partir da teoria da
separação dos poderes, defendida desde Aristóteles (REALE, 2000).
Em todo governo, existem três poderes essenciais a serem bem acomodados com
prudência pelo legislador, mediante juízos de conveniência, sendo o primeiro as deliberações
sobre os negócios do Estado, o segundo aqueles de que o Estado precisa para agir, suas
atribuições e a maneira de satisfazer a sua vontade, e o terceiro abrange os cargos de jurisdição
(REALE, 2000).
A sistematização da teoria da separação dos poderes na organização do Estado teria se
iniciado com a teoria dos contratualistas Hobbes e Locke (DALLARI, 2005). Na concepção de
Locke sobre a separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário, haveria um quarto
poder denominado “a prerrogativa”3, que pode ser conceituado como o poder de o rei fazer o
bem público sem se subordinar a regras (BONAVIDES, 2000). Os elementos conceituais do
contrato social já se faziam presentes na antiguidade, por exemplo, com Platão, que
vislumbrava, na base do poder de Esparta, Argos e Messina, um acordo ou juramento recíproco
entre os respectivos reis e povos, muito embora a teoria tenha maior nitidez a partir da
Modernidade, sobretudo nos trabalhos de Hobbes (SAMPAIO, 2013).
A obra “O Espírito das Leis” trouxe maior relevância para a teoria da separação dos
poderes (legislativo, executivo e judiciário), que não podem ser exercidos por uma mesma
pessoa, para que não se comprometam as liberdades individuais, sendo que o príncipe ou
magistrado cria leis por um tempo ou para sempre e corrige ou anula aquelas que foram feitas;
já o executivo, faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, instaura a segurança, previne
invasões; e o terceiro, o judiciário, castiga quem comete crime, ou julga as querelas entre os
particulares (MONTESQUIEU, 2000).
A maioria das Constituições democráticas adotaram a teoria da separação dos poderes
e a associaram à ideia de Estado Democrático, originando o sistema de freios e contrapesos, em
que os atos do Estado podem ser de duas espécies: gerais ou especiais. Os atos gerais, praticados
pelo poder legislativo com exclusividade, versam sobre regras gerais e abstratas, não se sabendo
a quem elas irão atingir quando são emitidas. Dessa forma, o poder legislativo não tem meios
para cometer abusos de poder, nem pode prejudicar ou beneficiar pessoas ou grupo de pessoas,
pois apenas pratica atos gerais, não atuando concretamente na vida social. Depois de emitida a
norma geral é que surge a atuação do poder executivo (posteriori), por meio de atos especiais.
3

A prerrogativa, segundo o autor Paulo Bonavides, é um poder estatal que compete ao príncipe e que terá, também,
a atribuição de promover o bem comum onde a lei for omissa ou lacunosa.
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Os atos do executivo — meios concretos para agir — estão limitados pelos atos gerais
praticados pelo legislativo, estando igualmente impossibilitado de atuar discricionariamente. E,
se houver exorbitância de qualquer dos poderes, surge a ação fiscalizadora do poder judiciário,
obrigando cada um a permanecer nos limites de sua respectiva esfera de competências
(DALLARI, 2005).
O poder tripartite atuará de acordo com a forma de governo adotada no momento da
organização do Estado, obedecendo a um critério quantitativo (MOTA, 2015), em que o
governo pode ser de um só, de alguns e do povo, além da adição de um critério valorativo, de
formas puras, respectivamente, a monarquia, a aristocracia e a “politeia” (ARISTÓTELES,
1991).
Importante esclarecer que forma de governo não se confunde com regime político.
Aquela se refere à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como ocorre a
relação entre governantes e governados, respondendo à questão de quem deve exercer o poder
e como este é exercido. Regime político seria um complexo de princípios estruturantes e de
forças políticas que “configuram determinada concepção do Estado e da sociedade”, e que
inspiram o ordenamento jurídico; fala-se inclusive em um conceito ativo de regime político em
que, ao fato estrutural, há que se “superpor” o elemento funcional, que seriam “uma atividade
e um fim”, significando “dinamismo”, mas sem redução a uma simples atividade de governo
(SILVA, 2016)4.
As formas de governo também podem ser “degeneradas”, de forma geral, reconhecidas
como tirania, oligarquia e democracia/demagogia (MOTA, 2015). Governo justo seria o
exercício do poder supremo do Estado, que poderia ficar apenas nas mãos de um só, ou da
minoria, ou da maioria das pessoas, para a busca da felicidade geral (ARISTÓTELES, 1991).
Com isso, chama-se monarquia ao Estado em que o governo que visa esse interesse comum
pertence a um só; aristocracia, àquele em que ele é confiado a mais de um, denominação tomada
ou do fato de que as poucas pessoas a que o governo é confiado são escolhidas entre as mais
honestas, ou de que elas só têm em vista o maior bem do Estado e de seus membros; república,
àquele em que a multidão governa para a utilidade pública, sendo esse nome comum a todos os
Estados (ARISTÓTELES, 1991).
As formas de degeneração de um governo, numa concepção clássica, seriam três
(MOTA, 2015): a monarquia em tirania; a aristocracia em oligarquia; a república em
democracia. A tirania não é, de fato, senão a monarquia voltada para a utilidade do monarca; a
4

Tal entendimento foi extraído de estudos do autor, de trabalhos produzidos por um grupo de professores da
Universidade de Barcelona.
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oligarquia, para a utilidade dos ricos; a democracia, para a utilidade dos pobres. Nenhuma das
três se ocupa do interesse público. Pode-se dizer, ainda, de um modo um pouco diferente, que
a tirania é o governo despótico exercido por um homem sobre o Estado, que a oligarquia
representa o governo dos ricos e a democracia o dos pobres ou das pessoas pouco favorecidas
(ARISTÓTELES, 1991).
No modelo de Estados contemporâneos, os poderes políticos, ou seja, sua forma de
organização, a depender do nível de centralização, podem ser classificados como Confederação,
Federação e Estado Unitário, nessa ordem, do menos centralizado para o mais centralizado
(MOTA, 015). O Estado Unitário terá um único centro de poder, que reunirá as funções
administrativa, legislativa e executiva (centralização). Do outro lado, uma Confederação
decorre de tratado internacional entre estados, todos soberanos, compromissados a buscar fins
comuns, sem, no entanto, abrirem mão da própria soberania. Entre esses dois extremos,
encontra-se a Federação, enquanto conjugação de diversos centros políticos dotados de
autonomia e não de soberania (RABAT, 2002).
A partir da noção geral apresentada sobre a organização do Estado, importante tecer
breves considerações sobre o início do federalismo, como ponto de partida para se analisar a
experiência federalista norte-americana, que acabou influenciando o federalismo brasileiro,
mais adiante analisar-se-á a repartição de competências ambientais no Brasil.

2.4 Etimologia da palavra federalismo e raízes históricas de seu surgimento
A maioria da doutrina ligada ao Direito Constitucional relaciona a origem do
federalismo ao surgimento dos EUA e sua estruturação a partir da Constituição de 1787. Antes
de se avançarem os estudos sobre a origem histórica do Federalismo, importante tecerem-se
breves considerações sobre a etimologia da palavra federalismo.

2.4.1 Etimologia da palavra federalismo e o foedus do Império Romano
Na Roma Antiga, quando o Império se expandia pelo uso da força bélica, apresentava
aos povos dominados o foedus, ou seja, uma espécie de documento contendo diversos
compromissos de natureza militar e também política de ajuda mútua.
Federalismo decorre da palavra latina foedus, que remonta a essa espécie de pacto de
natureza política e militar celebrado pelo Império Romano com outros povos dominados para
as mais diferentes finalidades, dentre as quais a de ajuda mútua (ANTUNES, 2015). Não se
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vale apenas do uso da força que o antecede, o que poderia induzir a uma imposição unilateral
de vontades. Mas, se o fosse, certamente não haveria por parte do Império Romano esse cuidado
em buscar um ambiente de ajuda mútua. Significa “aliança”, no sentido de que os aliados devem
envidar esforços em busca de seus interesses comuns, trabalhando sempre em conjunto e em
prol do todo (MACHADO, 2016).
O foedus apresenta uma contraposição à origem ancestral, às tradições e ao direito de
conquista do ente político, com a vantagem de possibilitar o conhecimento da criação de um
Estado, já que documentado, estando embrionária, nesse documento, a noção de autonomia,
pois existia delegação voluntária de determinadas potestades5 a um ente especialmente
constituído para administrá-las (ANTUNES, 2015).
Vislumbra-se, realmente, no foedus, um instrumento de aliança entre diferentes povos
em busca, de fato, de objetivos comuns para a constituição de um Estado, sem afirmar de forma
definitiva que seja o precursor do federalismo tal como conhecido atualmente.

2.4.2 As alianças temporárias na Grécia Antiga
Especula-se o início de federalismo na Grécia antiga, porém, existiria tal indício
também na Roma antiga, como apresentado em passagem anterior. Mas o que se observa em
investigações históricas, é que, na Grécia antiga, poder-se-ia até falar em federações, mas sem
as características dos Estados Federais modernos. Seriam meras alianças temporárias, como as
alianças religiosas dos anfitriões, e, mais tarde, na Liga dos Delos, na Grécia Central, no
Peloponeso e na Liga Etólia (CARVALHO, 2006).
A presença de aliança e o atingimento de objetivos comuns, presentes no foedus do
Império Romano e no modelo da Grécia Antiga, seriam “meras coincidências” quando
comparados com o federalismo moderno (CASTRO, 2014).
Não seria possível se tratarem como semelhantes a primitiva concepção de “aliança de
diferentes” e de “objetivos comuns” com o atual modelo de pacto federativo, segundo
convergência de pensamento da quase totalidade dos autores.

5

Potestade é compreendida nesse texto como sendo autoridade, ou seja, aquele que tem o poder de fazer-se
obedecer, porém, com raízes bíblicas, como, por exemplo, no seguinte texto: “pois, nele, foram criadas todas as
coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.” (Cl 1.16). Nesse texto, é mencionado que tanto os principados
quanto as potestades foram criados por Deus. Noutro texto, consta: “E, então, virá o fim, quando ele entregar o
reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder.” (I Coríntios
15.24).

32

2.4.3 Um início de federalismo na Suíça
A origem do federalismo tem aguçado a curiosidade de diversos autores e alguns
indagam se não teriam sido o seu embrião os acontecimentos que envolveram a Suíça no século
XIX, que teria assinado um foedus.
Para alguns, o primeiro ensaio federalista teria de fato ocorrido com a Constituição
Helvética (Suíça), celebrada em 1291 entre três cantões, a que outros iriam aderir e que
perduraria até 1848 (ROCHA, 1997).
A Suíça teria celebrado o foedus em 1º de agosto de 1921, com a participação de três
cantões (Schwyz, Uri e Unterwald), interessados, dentre vários objetivos, em defender suas
liberdades tradicionais, o que, por sinal, acabou trazendo outros cantões para aderir ao pacto.
No entanto, o que se sucedeu do esforço de interesses comuns e da ajuda recíproca foi o
surgimento da Constituição da Confederação Helvética e não de uma Federação. Não obstante,
jaziam ideias de parceria, cooperação e consentimento voluntário, além da manutenção das
identidades e direitos originais dos aderentes (ANTUNES, 2015).
A formação de um pacto de alianças, muito semelhante ao foedus ou às alianças de
amizade da Grécia Antiga, seria pouco para vislumbrar o início de um federalismo, mesmo que
rudimentar, com o exemplo envolvendo a Suíça.

2.4.4 Feudalismo e pactos de proteção e de favores recíprocos na Idade Média
A análise da origem do federalismo permite indagar se não seriam um seu embrião os
pactos de proteção e favores recíprocos celebrados entre suserano e vassalos na Idade Média.
Analisando-se o Antigo Regime europeu, ou seja, o feudalismo, percebe-se que suas
bases eram construídas principalmente no pacto de proteção e de favores recíprocos, todavia,
numa relação entre suserano e vassalos, caracterizada por limitações e obrigações também
recíprocas entre os membros dessa sociedade, mas sem vinculação a um poder central de fato
(ANTUNES, 2015).
O entendimento sobre o “Antigo Regime” é necessário para a compreensão da
construção do “Estado Moderno na Europa”, que teria partido da ideia do poder centralizado
sob uma única autoridade de direito e de fato, redundando no fim das alianças pessoais e
recíprocas, ou seja, substituindo uma multipolaridade do poder político por um modelo
nitidamente centralizador, sendo exemplo a centralização da administração pública na França
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absolutista. Com a Revolução Francesa, centralizou-se o ensino e a língua sob a liderança da
burguesia parisiense, criando-se uma unidade artificial (ANTUNES, 2015).
Desse modo, tanto nas alianças pessoais quanto nas recíprocas — mesmo contendo
multipolaridade do poder político que pudesse demonstrar uma descentralização —, o que se
observou de fato na Europa feudal foi a centralização sob uma única autoridade de direito e de
fato, não sendo possível afirmar o surgimento, mesmo que rudimentar, de um federalismo.
A investigação sobre a gênese do federalismo encontra suas raízes históricas, para a
maioria da doutrina, em eventos que culminaram na independência das Treze Colônias e no
surgimento dos EUA.

2.5 Independência das Treze Colônias: o Federalismo norte-americano
Segundo a doutrina constitucional majoritária, a origem do federalismo teve início com
a Independência das Treze Colônias e o surgimento dos EUA do Norte, segundo eventos
históricos desse período.
Com o início da colonização do Novo Mundo, os ingleses e outros povos
desembarcaram e povoaram o continente ao norte das Américas, que lhes fornecia alimentos e
moradia necessários à subsistência. Essas colônias de povoamento foram observadas ao Norte
e ao Centro das Treze Colônias Britânicas, e em outros países, como Canadá, Nova Zelândia e
Austrália.
Os EUA foram uma colônia de povoamento, recebendo povos de todos os tipos,
inclusive refugiados que se estabeleceram para trabalhar, fincar raízes e gerar riquezas.
O Brasil, diferentemente do que aconteceu com os EUA, foi uma colônia de
exploração. Esse tipo de colonização se caracteriza, como o próprio nome já indica, apenas pela
extração de riquezas da colônia, ou seja, não há, por parte dos colonizadores, o intuito de fincar
raízes e de se estabelecerem. Assim, os portugueses que chegaram ao sul das Américas pelo
Atlântico ambicionavam tão somente os recursos naturais da nova terra, sendo seu intuito
original retornar para Portugal depois de enriquecidos.
Os dois tipos de colonização tinham resultados bem característicos. As Colônias ao
norte acabaram se desenvolvendo, vindo os EUA a se tornar uma potência mundial, enquanto
o Brasil, por exemplo, não obstante o potencial de riquezas naturais, passou a integrar o rol de
países pobres e subdesenvolvidos.
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Ao presente trabalho, importam os eventos envolvendo as Treze Colônias e sua
Independência da Coroa Britânica, que resultou no surgimento do Federalismo no mundo a
partir dos EUA.
De fato, diversos autores apontam para o surgimento do federalismo nos EUA. O
Estado Federal foi uma criação do século XVII, a partir do deslocamento dos imigrantes
ingleses para a América do Norte, muitos em fuga, outros por motivos políticos e/ou religiosos,
que se fixaram na costa do Atlântico e deram origem às Treze Colônias, que se desenvolveram
com novos modelos de convivência política (CASTRO, 2014). O termo federalismo tem sido
empregado genericamente para definir “aliança de estados” para formação do Estado Federal
(DALLARI, 1986) e compatibiliza a existência de estados individuais com um órgão central,
atendendo, assim, às necessidades da época (ZIMMERMANN, 2005), segundo eventos
históricos que resultaram no surgimento de uma Confederação e, posteriormente, da Federação,
com uma nova Constituição norte-americana em 1787, baseada na união de coletividades
políticas autônomas (SILVA, 2016), sendo essa realmente a primeira experiência federalista
(ROCHA, 1997).
Mas é interessante tecerem-se breves considerações sobre os eventos históricos que se
sucederam até a Independência da Treze Colônias e que serviram de estopim para o surgimento
do Federalismo ao norte do continente americano.
A Metrópole britânica vivia em guerra e necessitava de fundos para financiar sua
armada, o que acabou refletindo na autonomia política e econômica parcial das Treze Colônias,
para reduzi-la. Com isso, remanesciam recursos para atingimento das finalidades bélicas da
Coroa, o que gerou insatisfação entre os colonos. Outro aspecto que gerou insatisfação foi a
criação do imposto do selo sobre jornais e documentos oficiais, e a imposição aos colonos das
Treze Colônias de fornecerem abrigo às tropas inglesas. (SAMPAIO, 2013).
Nas colônias, foram adotadas medidas de restrição de atividades econômicas, como a
proibição de fundição de ferro em 1750, a proibição de fabricação de tecido em 1754, a
tributação do papel e do vidro de chá, com os Atos de “Townshend” de 1767, para que as
relações comerciais das colônias se restringissem à Inglaterra. Também ocorreu o monopólio
do chá, em 1773, à Companhia das Índias Orientais. Todas essas medidas somavam-se em uma
fórmula de insatisfações disseminadas entre os colonos que, em resposta, promoveram boicotes
aos produtos ingleses (SAMPAIO, 2013).
Uma das reações dos colonos mais conhecidas é o denominado “Festa do Chá de
Boston”. Os comerciantes das colônias invadiram os navios atracados no porto de Boston e
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jogaram o carregamento de chá ao mar em resposta ao monopólio concedido à Companhia das
Índias (SAMAPIO, 2013).
Entre ações e reações, esperava-se dessa vez uma resposta por parte da Coroa inglesa,
que não deixou o protesto dos comerciantes de Boston passar desapercebido, e, em represália,
aprovou as chamadas “Leis Intoleráveis”, em 1774, acirrando ainda mais os ânimos, pois
alterava os direitos civis dos moradores de Massachusetts (“Massachusetts Government Act”),
remetia para a Metrópole o julgamento dos soldados britânicos que cometessem crimes nas
colônias (“Administration of Justice Act”), mantinha o Porto de Boston fechado até que fossem
compensadas as perdas com o chá jogado ao mar pelos comerciantes (“Boston Port Act”) e
exigia dos cidadãos das colônias que abrigassem em suas casas tropas britânicas (“Quartering
Acts”), o que acabou gerando mais uma insatisfação, que se somou a tantos outras, ocasionando
mais uma reação dos colonos, que, naquele momento, deveriam se manter unidos e organizados
para resistirem à Inglaterra (SAMPAIO, 2013).
Em reação, e sob a bandeira da restauração dos direitos, foi criado entre os colonos o
grupo denominado “Filhos da Liberdade” para promover reações pacíficas e violentas
contrárias às medidas do Parlamento, com funções de deliberação e execução exercidas pelos
denominados “Comitês de Correspondências” e, com isso, “Patriotas”, “Whigs”,
“Congressistas” ou simplesmente “Americanos” estavam reunidos sobre um mesmo objetivo
revolucionário (SAMPAIO, 2013).
Todas as ações dos colonos eram coordenadas a partir dos Congressos Continentais,
compostos por representantes de todas as colônias, sendo que, no Primeiro Congresso de
Filadélfia, realizado em 1774, exigiu-se a restauração dos direitos anteriores a 1763, redigindose e publicando-se uma Declaração de Direitos, porém, instalando um novo impasse, dessa feita
com exigências dos revoltosos, acompanhadas da interrupção do comércio com a Inglaterra,
atingindo diretamente os interesses econômicos da Cora (SAMPAIO, 2013) e perdurando até o
II Congresso Continental das colônias, que publicaram a Declaração dos Direitos dos Colonos”
para exigir a suspensão das “Leis Intoleráveis” (SAMPAIO, 2013). Interessante se observar que
não houve, a princípio, uma ruptura dos colonos com a Metrópole. Os colonos mostravam-se
inclusive leais à Coroa, o que se permite afirmar a partir do próprio documento que elaboraram,
constando que se conservava a condição de colonos aos habitantes das Treze Colônias. As
exigências limitavam-se, ao fim dos abusos com a imposição e cobrança de impostos, a
restrições ao comércio e à indústria, juntamente com a reivindicação de direitos suprimidos
(SAMPAIO, 2013).
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Não se pode negar que, a cada impasse que se instalava, amadurecia-se cada vez mais
o sentimento de insatisfação e que isso resultaria em uma ruptura das Treze Colônias com a
Metrópole britânica, o que veio a se confirmar a partir da solicitação, pelos colonos, de criação
de um exército sob o comando de George Washington, o que foi negado pelo rei (SAMPAIO,
2013). A essa altura, já havia impasses envolvendo todo tipo de interesses, desde restrições da
prática de comércio até a tentativa de criação de um exército próprio pelas colônias, numa
sequência de acontecimentos reunidos em uma fórmula de ruptura.
Em represália à negativa de criação do exército para George Washington, foram
criadas milícias e a construíram-se de depósitos de munições, o que resultou posteriormente na
deflagração da Guerra de Independência, vindo a ser aprovada a “Declaração de Direitos” pelo
“bom povo da Virgínia”, afirmando que “todos os homens eram por natureza livres,
independentes e titulares de certos direitos inatos”. Em 4 de julho de 1776, foi declarada a
Independência das Treze Colônias, em documento redigido por Thomas Jefferson, constando
que “todos os homens eram criados iguais” e “dotados pelo Criador de certos direitos
inalienáveis”, “inclusive o autogoverno”, sob a forma de Confederação, tendo sido os “Artigos
da Confederação” aprovados no II Congresso, realizado em novembro de 1777, e ratificados
em 1º de março de 1781 pelas treze ex-colônias, dissolvendo o Congresso Continental para dar
lugar ao “Congresso Assemblear” dos Estados Unidos, presidido por Samuel Huntingtonº Em
setembro de 1783, a Independência foi reconhecida a partir da formalização do Tratado de Paris
(SAMPAIO, 2013).
Havia necessidade de uma Constituição, com um corpo de lei orgânica, para se
regerem todos os estados que decorreram exatamente da independência das Treze Colônias.
Não obstante possuírem identidade de religião, idioma, costumes e um mesmo inimigo — no
caso, a Inglaterra —, cada uma delas tinha um governo e, com o final da guerra, a união que se
manteve durante ela não perdurou (TOCQUEVILLE, 2005).
Depois de terminada a guerra de libertação e consolidada a Independência, a
necessidade de governar os povos submetidos à antiga Metrópole levou cada Colônia a preparar
escritos básicos de uma Constituição para uma União Geral, que foram os chamados Artigos
da Confederação, e que passaram a vigorar em 1781 (FERRARI, 1995). Esses “Artigos da
Confederação” traziam a titulação “Estados Unidos” e eram vistos como a base da aliança entre
os estados, com suas diferentes legislação internas, o que poderia caracterizar um primeiro traço
de federalismo, ainda que cada um mantivesse sua soberania (MOTA, 2015). O governo
confederado caracterizou-se por uma Assembleia, que recebeu a denominação de Congresso,
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composto por um número igualitário de representantes de cada Estado, de maneira a tentar
manter a unidade nacional, porém, sem um governo central.
Essa aliança obrigava os Estados a prestarem mútuo auxílio contra violência e ataques
inimigos a essa mesma aliança ou em relação a quaisquer dos Estados isoladamente
considerado. Retinham, todos, a sua soberania, a sua liberdade, a sua independência e todo o
poder, jurisdição ou direito não expressamente delegado aos Estados Unidos. A única unidade
central era a assembleia, na qual cada estado tinha um voto, sem jurisdição alguma sobre os
indivíduos (MELLO, 1948).
A forma como foi estruturada a Confederação trouxe à tona um sistema frágil e incapaz
de resolver os problemas enfrentados pelos estados e de assegurar sua união permanente, o que
levou os signatários do Tratado de Confederação a buscarem uma definição mais segura para
suas relações de aliança (ZIMMERMANN, 2005). Havia, à época, duas possibilidades, ou seja,
aperfeiçoar os “Artigos da Confederação”, ou a transformação da Confederação em Federação
(MOTA, 2015).
Mostra a história que prevaleceu a transformação da Confederação em Federação,
criando-se uma Constituição comum, adotada por todos os Estados, à qual se submeteriam, e
com o incremento da criação de um governo central para determinados assuntos, com suas
atribuições definidas na própria Carta Política, com fontes de recursos financeiros próprios para
desempenhá-las (DALLARI, 1986). Essa nova Constituição entrou em vigor em 1789,
estabelecendo linhas gerais de um regime novo, oriundo das necessidades próprias daquele
povo e sem modelo na história das nações (MELLO, 1948).
Não restam dúvidas de que o surgimento do federalismo norte-americano foi também
uma medida voltada a afastar o receio da implantação do autoritarismo, ou seja, uma forma
encontrada para se criar um governo nacional suficientemente forte para exercer certos poderes
gerais, mas não tão poderoso ao ponto de poder ameaçar as liberdades individuais (ALMEIDA,
2000).
Depois da Guerra, muitos dos patriotas, entre eles George Washington, James
Madison, John Adams, Alexander Hamilton e John Jay, defendiam ideais republicanos, mas,
ao mesmo tempo, desejavam uma nação forte e rica, a exigir maior centralização, razão pela
qual foram chamados de federalistas. Nomes como Patrick Henry, Benjamin Franklin e Thomas
Jefferson, postulavam um governo democrático, mas descentralizado, por isso reconhecidos
como os “antifederalistas” (SAMPAIO, 2013).
Os federalistas temiam que ataques externos e revoltas internas minassem a base da
nova nação e, então, convenceram o Congresso a convocar a Convenção da Filadélfia, em 1787,
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com o objetivo de modificar os atos da Confederação, porém, acabou por aprovar uma nova
Constituição com ratificação, conforme se resolveu naquele momento histórico, com apenas
dois terços deles para entrar em vigor (SAMPAIO, 2013).
Os acontecimentos históricos nas Treze Colônias mostram que o federalismo não
surgiu do dia para a noite, sendo fruto de um processo longo, demorado, irrigado por
sentimentos de inconformismo com os atos da Metrópole britânica, que insistia em suprimir
diversos direitos e em impor medidas intoleráveis aos colonos, o que fez amadurecer uma
consciência geral, coletiva, de que os laços de ascendência com os seus superiores ingleses e
instituições deveriam ser rompidos, o que de fato ocorreu com a declaração da Independência
e o surgimento da Confederação. Mas somente após, no momento de modificar os Atos da
Confederação, foi que surgiu o Federalismo norte-americano, com o advento de uma nova
Constituição.

2.6 Da Monarquia à República e o surgimento do Federalismo no Brasil
A introdução do federalismo no Brasil pouco se assemelha ao ensaio norte-americano,
de formação de uma consciência nacional em decorrência de um processo histórico marcado
por impasses entre a Metrópole britânica e as Treze Colônias.
Para melhor compreensão da introdução do federalismo no Brasil, deve-se analisar,
antes de tudo, alguns eventos históricos que antecederam e também que sucederam ao Decreto
nº1, de 15 de novembro de 1889, da proclamação da República, enquanto marco didáticodivisório dos acontecimentos históricos.
Inicialmente, deve-se entender que o território do Brasil colônia sofreu demarcação no
âmbito das Américas espanhola e portuguesa pelo Tratado de Tordesilhas. Não havia precisão
nessas demarcações, o que não despertava maiores preocupações na Cora espanhola até 1640,
quando se iniciaram os primeiros conflitos (OLIVEIRA, 2011).
Uma vez instalado o conflito por território entre as Américas portuguesa e espanhola,
foi celebrado, entre D. João V, de Portugal, e D. Fernando VI, de Espanha, em 13 de janeiro de
1750, o Tratado de Madri, para substituir o Tratado Tordesilhas que já não era mais respeitado
(OLIVEIRA, 2011).
Essas negociações de limites territoriais privilegiou a utilização de rios e montanhas
como referenciais para a demarcação dos limites, segundo orientações de um documento da
época, denominado “Mapa das Cortes”, que consagrava o princípio do direito privado romano
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do “uti possidetis, ita possideatis” (quem possui de fato, deve possuir de direito) (CINTRA,
2009).
O novo marco territorial foi estratégico para que Portugal povoasse e colonizasse as
novas terras, ao mesmo tempo em que realizava a defesa do território contra ataques inimigos,
piratas e indígenas (OLIVEIRA, 2011), além de reduzir o grau de incertezas entre as duas
Américas em relação aos territórios já conquistados, reduzindo de fato o nível de imprecisão
do que poderia ser explorado, para que portugueses ou espanhóis pudessem reivindicar essa ou
aquela porção de terras como se sua fosse, o que acabou fornecendo campo fértil para a
descentralização administrativa dos governos. Dificilmente se poderia iniciar a distribuição
administrativa do poder sobre um território de demarcação imprecisa em razão do grau de
incertezas que isso acarretaria, como o risco de possíveis desavenças diplomáticas ou até
mesmo conflitos bélicos.
Importante frisar-se que a formação do território nacional no Brasil esteve sempre
ligado à defesa militar pelos portugueses. As colônias e cidades localizavam-se próximas aos
fortes, fortalezas e feitorias, como, por exemplo, o Forte do Presépio (1616), numa ocupação a
oeste da região Amazônica, a partir da Vila de Santa Maria de Belém do Grão-Pará
(OLIVEIRA, 2011).
O território da América portuguesa era vasto, e manter sua unidade foi tarefa difícil,
porém, facilitada pela permanência das antigas estruturas que antecedem a independência,
como a monarquia enquanto forma de governo, com grau razoável de organização e
operacionalização administrativa instalados, além de forças armadas suficientes. A
Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, atribuiu legitimidade à ruptura com a
Metrópole portuguesa, que se deu mediante a proclamação pelo próprio herdeiro do Trono,
Príncipe Pedro de Alcântara, o que ajudou “a conferir ao novo ente político um centro, o
embrião de uma identidade (um nome) e um imaginário territorial” (DORATIOTO, 2012).
Atribui-se a José Bonifácio de Andrada e Silva, defensor da reforma agrária e do fim
da escravidão durante o reinado de Pedro I (1822-1831), o esforço de esboçar um projeto
nacional reformista para o novo país, inviabilizado já em 1823, por discordâncias em relação
ao comportamento autocrático de Pedro I e pela falta de respaldo da classe social conservadora
e escravocrata. O novo Estado Monárquico brasileiro atuou, desde 1822 e até 1831, pautado
basicamente pela lógica político-administrativa portuguesa e pelos objetivos geopolíticos
portugueses em relação aos objetivos do Império de estabelecer, em relação ao Império
espanhol, limites territoriais na margem oriental do Rio da Prata para garantir o acesso,
mediante navegação, às riquezas que se especulavam existir no interior da América do Sul,

40

além de combater o contrabando de prata do Alto Peru que se dirigia a Buenos Aires
(DORATIOTO, 2012).
Em 1680, os portugueses instalaram a Colônia do Sacramento na margem do Rio da
Prata, mediante assinatura do Tratado de Badajoz (1801) com a metrópole portuguesa, ainda
impreciso em relação à demarcação do território, porém, melhor trabalhado que os Tratado de
Tordesilhas e de Madri, que o antecederam, hoje conhecido como Rio Grande do Sul
(DORATIOTO, 2012).
O rompimento do regime monárquico trouxe discussões sobre a manutenção do Estado
Unitário, ou a organização de um Estado Federal. Não se pode falar em uma experiência de
federalismo em plena monarquia, mas apenas que o tema já fora inserido nas reuniões políticas
da colônia agora independente da Coroa Portuguesa. Seria equivocado, inclusive, afirmar-se
que já se experimentara um “federalismo mínimo” em razão da descentralização observada na
relação dos donatários das capitanias hereditárias diretamente com o governo central, no que
tange aos seus interesses nos recursos naturais explorados.
Os donatários se apropriavam dos recursos naturais no Brasil colônia, financiando as
capitanias hereditárias e exercendo um conjunto de poderes de forma autônoma, sem
subordinação a outro donatário, sendo que cada um reportava-se diretamente ao Rei de
Portugal, sendo esse o motivo de alguns autores vislumbrarem certo grau de descentralização
do poder no regime político-administrativo instituído na América pelos português
(WEHELING; WEHLING, 1999). Seria um bom exemplo a instalação, por D. João III, do
Governo-geral na Bahia, em 1548, em função da continuidade das capitanias hereditárias
(ANTUNES, 2015). Mas o centralismo foi, paulatinamente, se instalando, inclusive por
vontade dos próprios donatários, que passavam dificuldades com as capitanias, auferindo
parcos rendimentos com o “negócio” (IGLESIAS, 2001).
Pode-se afirmar que o Brasil experimentou uma centralização aparente da
administração portuguesa em determinadas circunstâncias e em outras não. Diga-se aparente,
por exemplo, a relação entre a autoridade do vice-rei sobre os capitães-generais, que era mais
nominal do que real no último quartel do século XVIII, à exceção das capitanias diretamente
ligadas ao Rio de Janeiro (São Pedro, Santa Catarina e Colônia do Sacramento). A colônia
portuguesa esteve dividida, entre 1624 e 1775, em Estado do Brasil e Estado do Maranhão e
Grão-Pará, com administrações totalmente independentes, inclusive após a chegada da Corte,
em 1808, momento em que Pará e Maranhão continuaram a tratar diretamente com Lisboa
(CARVALHO, 2003).
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As diferentes oligarquias regionais fortaleciam um poder central, em jogo dialético,
que, ao mesmo tempo, fortalecia a centralização política regional nas mãos dos governadores,
por isso denominada “política dos governadores” na República Velha, devendo-se observar que
o Rio Grande do Sul, embora sob regime ditatorial positivista, tenha sido o único Estado que se
interessou por um modelo político descentralizado (ANTUNES, 2015).
A “Política dos Governadores”, com indefinição de funções e ausência de políticas
governamentais explícitas, era exemplo de uma centralização extrema durante a consolidação
da República, valendo ressaltar que São Paulo e Minas Gerais eram os dois Estados que
influenciavam as decisões nacionais, a começar pela indicação dos candidatos à presidência.
Ademais, Minas Gerais era uma verdadeira escada de pequenos degraus para quem queria
ascender numa carreira política, pois teve 122 períodos presidenciais de pouco mais de seis
meses para cada administração (ANTUNES, 2015).
Percebe-se, assim, que não há semelhanças entre acontecimentos históricos no Brasil
colônia movida por grupos de interesses, predominantemente econômicos, com aqueles que
resultaram na Independência das Treze Colônias de povoamento da América do Norte e criação
de um modelo de federalismo a partir de uma nova Constituição em decorrência de uma forte
luta e sentimento de criação de uma identidade nacional.
O Brasil tinha uma forma de Estado unitário, mas que já experimentava uma
administração descentralizada, porém, não se pode afirmar tratar-se de uma experiência
federalista naquele período, não obstante desejada por alguns abalizados da índole liberal de
Rui Barbosa e Joaquim Nabuco (NOGUEIRA, 1973).
Muito se debateu, durante a Constituinte de 1823, sobre a ideia federativa, sendo que
a fixação do ato de emancipação de 7 de setembro é considerado, por alguns, de teor simbólico,
pois a Independência, ao contrário da República, não se fez por decreto, nem foi fruto de um
golpe de Estado, representando um processo com os riscos inerentes a toda espécie de
caminhada revolucionária que se iniciou a partir das províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas Gerais, que eram as mais importantes, tendo se desencadeado para as demais províncias
que aderiram à ideia, o que formou uma cadeia de adesões de interesses recíprocos e comuns,
caráter esse de fato de agregação e solidariedade, pertinentes a qualquer movimento federativo
(NOGUEIRA, 1973).
Diante desse aspecto agregador da história federalista brasileira, seria um equívoco se
afirmar que a federação foi produzida exclusivamente a partir do Decreto nºº 1 do Governo
Provisório de 1889 que, dentre vários aspectos, para alguns, causou espanto ao introduzir um
presidencialismo desconhecido de debates doutrinários mais aprofundados. Mas o mesmo não

42

se pode dizer sobre a federação, que era desejada diante das crises que há muito minavam o
corpo político monárquico do país. Rui Barbosa, monarquista, em seu célebre voto em separado
ao Programa de Reforma do Partido Liberal, invocava, para alguns com certa incongruência,
dúvida sobre a possibilidade de uma monarquia federativa, quando vergastava que ou a
monarquia faria a federação, ou federalistas fariam a República (NOGUEIRA, 1973).
Mesmo com um legislativo provincial descentralizado, com autonomia em matéria de
legislação ordinária de peculiar interesse (das províncias), o que já era de se admirar em um
modelo de Estado unitário, ainda se podia rejeitar o voto do Presidente da Província enquanto
delegatário do Poder Central, que o nomeava e o demitia segundo juízo de momento e
oportunidade, era menos invejável que o das assembleias, sobre um aspecto federativo, porém,
não se podia desejar autonomia com natureza de poder estatal naquilo em que o mesmo veto,
por exemplo, era definitivamente decidido pelo governo e pela assembleia geral em relação a
sanção, deixando nítida a sujeição que fulminava qualquer autonomia, além da atuação de
agentes da confiança do Ministério em matéria executiva em nome dos interesses geral e local,
verdadeiros braços políticos dos presidentes provinciais em uma administração rigidamente
unitária, para tornar inúteis todas as manifestações e intenções federativas sobre as bases de um
sistema manifestamente centralizador como o imperial, inviabilizando qualquer iniciativa
reformista, o que acabou resultando na ação revolucionária de 1889 e na implantação do sistema
republicano (NOGUEIRA, 1973).
Com a fundação do Partido Republicano, em 1870, aumentou-se a pressão sobre o
Império, tendo sido publicado o “Manifesto Republicano”, em 3 dezembro daquele ano, no
“Jornal da República”, comparando a centralização então existente na monarquia a despotismo,
numa situação em que as províncias podiam ser caricaturadas como espécie de “satélites do
grande astro da corte”, para representar o Poder Central comum como um tipo de centro
absorvente, concentrador e compressor, que a tudo corrompe, seja na ordem moral, política,
administrativa ou econômica. Assim, os inconformados com a monarquia buscavam autonomia
de fato e de direito para as províncias, convertendo-as em Estados que se uniriam e assim
permaneceriam a partir do vínculo de nacionalidade e da solidariedade dos grandes interesses
da representação e da defesa exterior. Tratava-se, na verdade, do anúncio publicitário de um
programa republicano de formação de um Estado Federal, segundo o qual era o único capaz de
manter a comunhão da família brasileira (MELLO, 1878).
Com um quadro modesto de competências, diante da ausência de autonomia
constitucional numa relação de sujeição do legislativo provincial ao Império, ou seja, sem
qualquer possibilidade de autodeterminação, não há que se falar em estabilidade do poder, sem
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o qual inexiste o Estado-membro (NOGUEIRA, 1973), o que certamente influenciou a
implantação do sistema Republicano no Brasil, bem como a forma de Estado Federal, a partir
dos estudos de Rui Barbosa sobre a experiência federalista dos Estados Unidos, o que se repetiu
em todas as Constituições do Brasil.

2.7 O federalismo nas Constituições do Brasil sob influência norte-americana
A forma de Estado Federal constou do texto de todas as constituições republicanas do
Brasil, no entanto, não se pode afirmar que foi percebido de fato e de direito em todas as cartas
políticas; houve exceção à regra, marcada pelo autoritarismo e pelo unitarismo observados no
momento histórico nacional, que, para alguns, foi considerado um período de “federalismo
nominal”, ou seja, não existia de fato, mas apenas de direito (CASTRO, 2014).

2.7.1 O início de um federalismo
Atribui-se a Rui Barbosa, então Ministro da Fazenda, a maior influência sobre o
movimento republicano que foi acolhido pelo seio da elite brasileira da época. Ganhou força e
cresceu em torno do tema principal, o federalismo, naquilo em que a descentralização era mais
condizente com os anseios dessa mesma elite, principalmente a cafeeira, que desde cedo
vislumbravam o governo como instrumento de ação econômica, o que seria alcançado mediante
a descentralização do poder, com o intuito de, assim, integrar os grupos que dirigiam a empresa
cafeeira com a maquinaria político-administrativa. Porém, o que mais chamou atenção não foi
propriamente o controle econômico que esse grupo exercia sobre o governo, mas sim o fato de
ter utilizado esse controle para alcançar objetivos perfeitamente definidos de uma política
(FURTADO, 2005).
O primeiro documento oficial publicado após a queda de Dom Pedro II6 transformou
o antigo império unitário em uma república federativa em seu art. 1º, as antigas províncias em
estados em seu art. 2º e concedeu-lhes direito de legítima soberania, de decretarem suas próprias
constituições, elegerem seu corpo administrativo e os seus governos locais em seu art. 3º
(BRASIL, 1889).
Enquanto que a cultura e etnia foram marcantes no processo lento e demorado de
dissolvição de uma confederação para formação de uma federação sob um sentimento forte de

6

O Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, veio antes mesmo de qualquer manifestação da Assembleia
Constituinte.
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união em torno de uma nação americana nos EUA, um processo desagregador foi o que se
percebeu no federalismo brasileiro, que partiu de um estado unitário que se desmembrou
(FERRERI, 1995). Para alguns, a adoção do federalismo pelo Brasil a partir da experiência
norte-americana foi prematura e importou em artificialismo exatamente pela ausência de
amadurecimento de uma consciência nacional (CASTRO, 2014).
Os estados brasileiros surgiram com amplos poderes, o que demonstrou
posteriormente ser um equívoco, pois os entes federados são autônomos e não soberanos, tendo
sido, assim, publicado o Decreto nº 07, de 20 de novembro de 1889, que fixou as atribuições
dos governadores, ficando a cargo dos Decretos nº 510 e nº 914-A, anteriores à Constituição,
definirem os limites e o alcance da autonomia dos Estados que, por sua vez, poderiam se auto
organizarem, publicando suas próprias constituições, respeitada a Constituição da Federação
(MOTA, 2015).
A CR/1891 foi publicada e, como já se esperava desde o Decreto da República, adotou
em seu art. 1º, como forma de governo, a “República Federativa”, sob o regime representativo,
segundo já havia sido decretado em 15 de novembro de 1889 (BRASIL, 1891). Com isso, criouse a unidade “perpétua e indissolúvel” das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil,
que se repetiu no art. 1º da CR/1934 (BRASIL, 1934).
Acabava-se de instalar no Brasil um federalismo dualista, ou centrífugo, pois os
Estados-membros receberam vasta autonomia, possuindo ampla competência, excetuando-se
as matérias que a União reservou para si (FERRERI, 1995). No entanto, a estrutura federalista
mostrava-se tripartite por conter, além da União e Estados-membros, também o Município, cuja
autonomia deveria ser respeitada na organização dos Estados em tudo que levasse em
consideração seu peculiar interesse, ou interesse local (MOTA, 2015), aspecto esse nunca antes
visto em qualquer constituição republicana que, para alguns, foi inoportuno, por ser pouco
adaptado à realidade brasileira, o que pode ser a causa, até os dias atuais, de muitas dúvidas,
inclusive se esse ente público local seria de fato um ente federado propriamente dito (CASTRO,
2014).
Entre pontos positivos da descentralização a partir da oficialização do federalismo no
Brasil como, além da autonomia, o aumento das rendas e investimentos em obras públicas e
educação nos estados e nos municípios, havia outros negativos, como dificuldade em se
garantirem liberdades individuais, influências locais na justiça a cargo dos Estado e participação
política ainda distante da população, dominada pelas oligarquias. Mas, mesmo assim, ganhou
importância nesse período de pioneirismo federalista, um domínio na política por parte dos
estados, conhecida como “a política dos estados” (CARVALHO, 1996). Na verdade, não se
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tratava de um momento de prevalência de vontade política de todos os estados, mas apenas
daqueles que já exerciam uma dominância, principalmente em razão de seu maior
desenvolvimento econômico. Seriam, no caso, os Estados de São Paulo e Minas Gerais, que
acabaram dominando o cenário da política nacional.
Passados alguns anos da promulgação da República, o fracasso dos ideais defendidos
entre republicanos e federalistas já era um consenso, pois a democracia e a igualdade entre os
Estados, tão defendidas, não resistiram ao poder das oligarquias locais, e para alguns chegou
ao ponto de ameaçar a integridade nacional (MOTA, 2015). Os grandes proprietários rurais
mantiveram o domínio sobre a economia e a política da época e conseguiam que seus interesses
prevalecessem, pois dominavam o povo, em sua grande maioria rural e analfabeta. Havia pouco
acesso à informação e o número reduzido de pessoas que tinham acesso a ela não era suficiente
para tentar reequilibrar a balança política no cenário nacional da época.
A classe média urbana e os trabalhadores, excluídos da política pelas oligarquias
locais, não mais aceitaram a situação na qual viviam e, em oposição ao sistema federalista,
uniram suas forças aos militares do exército nacional, dando início, a partir de 1922, a diversas
revoltas militares até que, em 1926, chegou-se à reforma constitucional centralizadora,
mediante Emenda Constitucional (EC) de 3 de setembro daquele ano, conferindo à União
maiores poderes, com ampliação do rol de possibilidades de intervenção nos demais entes da
Federação, além da permissão para legislar sobre políticas sociais, em verdadeiro retorno de
competências que antes haviam sido conferidas aos Estados, como se isso fosse uma espécie de
“remédio” ideal para tentar curar o descontentamento do povo, o que, a propósito, não
aconteceu (MOTA, 2015). Mais uma vez, esse possível erro histórico da nossa Federação ainda
pode ser sentido nos dias de hoje, como as diversas tentativas da União, sob as mais variadas
justificativas, de tentar invadir a competência dos demais entes federados, inclusive em matéria
ambiental, deixando evidente seu intuito disfarçadamente centralizador (CASTRO, 2014). A
EC de 3 de setembro de 1926 foi marcada pela volta da centralização. Noutros termos, a União
recebeu de volta as atribuições que haviam sido delegadas aos demais entes federados, como
se isso fosse uma solução ao descontentamento do povo brasileiro, que acabou não
funcionando, principalmente em razão das dificuldades de Minas Gerais e de São Paulo, que
detinham maior influência econômica e se revezavam na indicação dos governantes, tendo
como desfecho uma revolta armada que pôs fim à primeira República do Brasil (MOTA, 2015).

2.7.2 A segunda República a caminho do Estado Novo
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Com o rompimento da política do “café com leite” por São Paulo que, em 1929,
indicou outro paulista, Júlio Prestes, para suceder o também paulista Washington Luís, sendo
atribuída tal ruptura à mudança no cenário econômico nacional, a partir de 1900, quando se
observou o desenvolvimento de outros setores da economia envolvidos com a produção de
borracha na região amazônica7. Esse aumento de setores econômicos não inverteu o cenário da
época, de aumento da pobreza e da população. Ficava bem nítido o sentimento de injustiça
social e ineficiência desses setores da economia, inclusive o paulista, para provocar mudança
social no país. Na verdade, o que existia de fato era o fortalecimento do poder das oligarquias,
que continuavam concentrando riquezas (AMED; NEGREIROS, 2007).
Naquela época, o país sobrevivia da exportação do café, sob forte intervenção do
governado, que se viu literalmente rendido com a quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929.
Os preços vieram abaixo e os impactos negativos sobre a lei de mercado (oferta e procura)
foram inevitáveis, decorrendo disso um rompimento com as elites agricultoras, que resultou na
indicação de um paulista para suceder outro paulista na presidência do país, permitindo que
fosse aberto um novo rumo na política e para os demais setores do país (AMED; NEGREIROS,
2007).
De outro lado, a oligarquia de Minas Gerais, aliou-se ao Rio Grande do Sul e à Paraíba,
formando a Aliança Liberal, que contava com o apoio de jovens com ideias reformistas e de
militares. Essa Aliança tinha por convicção a reforma política e social a partir da restruturação
do governo central, e, como candidato, Getúlio Vargas. Nas eleições de 1930, os reformistas
foram derrotados, sendo eleito Júlio Prestes, porém, este sequer assumiu o cargo, pois, nesse
mesmo ano, ocorreu a chamada “Revolução de 30”, empossando-se Getúlio Vargas, dando
início ao período conhecido como a “Era Vargas”, que se estendeu até 1945.
No período da “Era Vargas”, Getúlio assumiu o governo em caráter provisório. Com
a publicação do Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930, ele suprimiu a autonomia dos
estados, por meio da nomeação de interventores federais, dissolveu o Congresso Nacional e
todos os demais órgãos do Governo Provisório (BRASIL, 1930), iniciando uma ditadura, não
obstante a Constituição viesse a manter a forma republicana federativa e que não poderá
restringir os direitos dos municípios, dos cidadãos brasileiros e as garantias individuais
constantes na Constituição anterior, de 24 de Fevereiro de 1891 (MOTA, 2015).
Posteriormente, ainda concernente à autonomia dos estados, o Decreto nº 20.348, de
29 de agosto de 1931, instituiu os “conselhos consultivos nos Estados, no Distrito Federal e nos
7

Representou algo próximo de 28,2% da exportação do país, nos anos de 1901e 1910, de cacau na Bahia e a
chegada de imigrantes para trabalhar na indústria fortalecida de São Paulo (AMED; NEGREIROS, 2007).
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Municípios”, que organizaram a descentralização administrativa, ao qual estava subordinada a
aprovação dos atos dos entes locais, e que funcionava como um órgão intermediário de controle
entre estes e o Governo Provisório (BRASIL, 1931). Esse Decreto organizou a administração
descentralizada, que pode ser representada por uma pirâmide, cuja base se encontra nos Estados
e cujo vértice reside no Governo Provisório, detentor da vontade suprema. A autoridade do
Interventor Federal, que o Decreto nº 19.398 submetia unicamente ao contraste hierárquico do
Chefe de Governo Provisório, viu-se posteriormente contida por órgão estadual, de natureza
consultiva, cujos membros eram nomeados pelo Chefe do Governo Consultivo e alcançava
também os atos da administração municipal, cuja validade dependia de sua prévia audiência
(HORTA, 2002).
Em 1932, encabeçada, principalmente pelo Estado de São Paulo, aconteceu a
Revolução Constitucionalista, movimento armado que tinha por objetivo a retirada de Getúlio
Vargas do poder e a promulgação de uma nova Constituição para o Estado brasileiro. O Estado
de São Paulo foi derrotado, porém, após essa revolução, Getúlio Vargas se viu pressionado a
reunir uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição (MOTA,
2015).
Em 1934, foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil,
inspirada no constitucionalismo pós 1ª Guerra Mundial, e nas constituições Mexicanas, de
1917, Alemã/Constituição Weimar, de 1919 e Espanhola, de 1931, que foram as pioneiras do
constitucionalismo social (HORTA, 1995), resultando em um documento liberal e federalista
(BRASIL, 1934).
O liberalismo fica claro no título IV, dedicado à Ordem Econômica e Social, no qual
ficou estabelecido o salário mínimo nacional, limitação da jornada de trabalho a oito horas
diárias, regulamentação das profissões e previsão da criação da Justiça do Trabalho (BRASIL,
1934).
Quanto ao federalismo, ocorreu um regresso ao que estatuía a Constituição de 1891.
Ele foi chamado de “federalismo pátrio”, marcado pelo autoritarismo, pois a soberania ficou
concentrada na União, sob o argumento de que esta era una e indivisível, não podendo
pertencer, ao mesmo tempo, a mais de um ente (FERRERI, 1995). A Constituição de 1934
conformou o regime federativo em moldes diversos dos prevalecentes na República Velha,
reconhecendo uma larga soma de poderes e atribuições à União. Na verdade, data de sua
vigência a grande transformação do federalismo brasileiro, com expansão dos Poderes Federais.
Contudo, a curta vida da ordem jurídica inaugurada com a Carta Política de 1934 impediu que
se colocassem em prática essas inovações (SERAFIN, 2014).
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A Constituição de 1934 teve uma breve duração. Em 1937, temendo uma revolta de
cunho comunista, o então presidente determinou a dissolução do Congresso e estabeleceu o
Estado Novo, período que se estendeu até 1945, marcado pela centralização. Foi a primeira
Constituição que experimentou um federalismo apenas de direito, conhecida como Polaca,
outorgada pelo presidente Getúlio Vargas, marcada por um período de autoritarismo conhecido
como “Estado Novo” (BRASIL, 1937). A constituição polaca foi a quarta Constituição do
Brasil e a terceira da República, de conteúdo pretensamente democrático, que adotou
expressamente a forma de Estado “federal” em seu art. 3º. A crítica que se faz é que, apesar de
contemplada a forma federativa de Estado, o princípio federativo não foi tratado como princípio
constitucional sensível, além de, na prática, tratar-se de um Estado unitário, porém,
descentralizado (HORTA, 1957), que abusava, em especial, do instituto da intervenção federal
(CASTRO, 2014).
Caracteriza essencialmente a Constituição de 1937, e a legislação ordinária que a
implementou, a mudança da forma de exercício de poder político, absolutamente centralizado
na chefia do executivo federal, sem os contrapesos próprios do regime federativo, quer
horizontais (poder legislativo e judiciário), e sem uma constrição autêntica do ordenamento
jurídico, reduzido a um nominalismo oco de diretrizes, válidas circunstancialmente se
conformes ao interesse político emergente “hic et nunc” (DÓRIA, 1972).
A existência de uma Constituição era meramente pro forma, pois sua única aplicação
prática era em relação aos preceitos que davam poder ao chefe de Estado. O art. 30 mencionava
que “o Brasil é um Estado federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios [...]”, porém, o art. 2º aboliu os símbolos e bandeiras estaduais em
reforço à ideia do nacionalismo; o art. 9º previu que os interventores dos estados, antigos
governadores, seriam nomeados pelo governo central, e o art. 178 dissolveu os órgãos
deliberativos dos estados e dos municípios, sendo que somente seriam marcadas novas eleições
pelo Presidente da República após a realização do plebiscito a que se refere o art. 187 (BRASIL,
1937).
O Governo Central dominou todas as áreas da política pública. Sem lograr êxito total,
buscando maior apoio, tentou criar um estado corporativo, baseado nos sindicatos dos
trabalhadores e empregadores; concomitantemente, elaborou e publicou a Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT (1943).
Na esfera econômica, visando o fortalecimento da economia interna, houve a
nacionalização dos recursos naturais, a eliminação dos impostos interestaduais e
intermunicipais, conforme art. 25 da Constituição de 1937, tendo o Estado atuado como
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empresário nas áreas mais rentáveis, como mineração, siderurgia, petróleo e bens de capital.
Além disso, o começo da 2ª Guerra Mundial foi utilizado como pretexto para intensificar e
justificar a intervenção nos estados e a centralização econômica (CARVALHO, 1996).
Em relação aos Municípios, em 03 de março de 1938, por meio do Decreto-lei nº 311,
que dispõe sobre a divisão territorial do país, válido até os dias atuais, ficou consignado que:
“quando se fizer necessário, os distritos se subdividirão em zonas com seriação ordinal [...]”
(art. 2º) e “a sede do município tem a categoria de cidade e lhe dá o nome” (art. 3º). A
Constituição manteve o que a anterior já havia assegurado no que concerne às atribuições
administrativas e à competência tributária, porém, restringiu a autonomia política destes, pois,
segundo o art. 27, o prefeito passou a ser nomeado pelo governador, como forma de assegurar
a estrutura centralizadora da época e o unitarismo que garantia o fortalecimento do chefe de
Estado.
No início do Estado Novo, Getúlio Vargas teve o apoio dos interventores dos estados,
que não reagiram ao golpe por ele aplicado. Até os paulistas que, anos antes, tinham ido contra
o governo, tornaram-se aliados, o que permitiu a implantação do modelo francês de Estado, no
qual a centralização se dá somente na esfera política. Na esfera administrativa e fiscal, ao
contrário, houve uma larga descentralização (CARVALHO, 1996).
Com o fim da 2ª Guerra Mundial, em meados de 1945, e a com derrota dos regimes
ditatoriais, despertou-se o sentimento democrático na população brasileira, o qual Getúlio
Vargas não conseguiu combater, sendo deposto em 29 de outubro de 1945.

2.7.3 A democracia e o federalismo cooperativo
Em 1945, foram realizadas eleições diretas, dando a vitória ao General Eurico Gaspar
Dutra, que governou mediante decretos-lei até 1946, quando foi promulgada a nova
Constituição, reconduzindo o país à democracia e ao federalismo.
O constituinte de 1946, ao elaborar a nova Constituição, teve que lidar com os
problemas específicos do federalismo e com aqueles remanescentes do “unitarismo
descentralizado” do Estado Novo. Assim, para que fosse possível a implantação da democracia,
era necessário reformar o federalismo que já havia existido no Brasil.
No texto da Constituição de 1946, havia a intenção de se valorizarem os estados por
meio da descentralização política e administrativa, mas, de outro lado, havia o problema da
desigualdade regional. Assim, “a técnica constitucional brasileira adotada em 1946 foi inspirada
na Constituição da Filadélfia e na Constituição de Weimar, posto que discriminou as
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competências da União, deixando para os Estados-membros os chamados poderes reservados”
(MOTA, 2015).
As principais modificações introduzidas pela Constituição dos Estados Unidos do
Brasil, de 18 de setembro de 1946, foram: devolução da autonomia dos estados, sendo permitida
a intervenção federal somente em casos relacionados com a manutenção da ordem do próprio
país; reconhecimento da autonomia municipal; permissão para criação de partidos políticos;
eleição para governadores dos estados; retomada da repartição de competências entre os entes
federados; conciliação dos direitos e garantias individuais com os direitos sociais (FERRERI,
1995).
A Constituição de 1946 manteve, em seu art. 1º, sob o regime representativo, a
Federação e a República (art. 1º), além de proteção à integridade nacional, bem como aos
princípios da forma republicana representativa e da independência e harmonia dos Poderes,
entre outros (BRASIL, 1946).
A tendência em dar mais autonomia ao governo local também pode ser notada na
atribuição de competência para instituição e cobrança de impostos e do início da prática de
transferências de recursos entre os diferentes níveis de governo, apresentando sinais de um
início de federalismo cooperativo (MOTA, 2015).
As

estatísticas

revelam

crescimento

econômico

e

demográfico

desigual,

desenvolvendo-se rapidamente os estados do sul e a faixa litorânea, em contraste com o atraso
no crescimento e desenvolvimento do interior. O desenvolvimento de algumas regiões não se
irradiou para as demais, ocasionando “entrechoques” de interesses regionais da Constituinte de
1946” (BALEEIRO, 2006).
A imaturidade institucional brasileira, fruto de constantes instabilidades nos cenários
político e econômico, resultou num federalismo aparente na história nacional, especificamente
durante o regime militar, com a Constituição de 1967 e a EC nº 1, de 1969, decretando uma
nova Constituição, em que foi adotada a forma de Estado Federal (“República Federativa do
Brasil”), porém, sem efeito prático. O que se percebia de fato eram nomeações de “senadores
biônicos” e, em especial, a total inexistência de eleições para os governos estaduais,
características estas de autoritarismo extremado e fulminante de premissas essenciais a um
sistema federal (CASTRO, 2014).
Apesar do nítido esforço para a realização de mudanças e evolução do país, um novo
golpe de Estado acontece em 1964, sob o comando dos militares, encerrando a vigência da
Constituição de 1946.
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2.7.4 Um retorno às raias da centralização e da ditadura militar
No período da Ditadura militar, de 1964 a 1985, muitos dos direitos dos cidadãos
foram abolidos. Os que permaneceram pouco eram observados.
No Primeiro Ato Institucional, de 1º de abril de 1964, nota-se o viés ditatorial da
tomada do poder pelas forças militares, pois havia autorização para supressão de garantias e
direitos políticos.
Em seguida, por meio do Segundo Ato Institucional, de 27 de outubro de 1965, foram
extintos os partidos políticos e, pelo Terceiro Ato Institucional, de 5 de fevereiro de 1966,
canceladas as eleições diretas para governador. Em janeiro de 1967, a contento dos militares,
foi outorgada a quinta Constituição da República Federativa do Brasil. O Congresso Nacional,
apesar de não ter sido extinto, ficou a serviço do chefe de Estado, para ratificar as decisões do
poder executivo.
Quanto à economia, a preferência foi pela acumulação de capital, contendo-se salários,
desenvolvendo-se a indústria primária e estimulando-se as exportações (CARVALHO, 1996).
As reformas feitas pelos militares na Constituição confirmaram a tendência
centralizadora inerente a qualquer regime ditatorial. Os estados viraram instrumentos de
execução de uma administração descentralizada em um sistema político centralizado, e os
municípios, por razões políticas, ganharam maior importância, pois havia interesse no
estreitamento da relação direta entre estes e a União (CARVALHO, 1996).
A concentração dos poderes de execução, decisão e distribuição de recursos humanos
e materiais estava no governo central, o qual usou esses artifícios para promover (segundo suas
convicções) o crescimento econômico do país, que, na época, crescia à taxa de 10% ao ano
(CYSNE, 1993).
Com a abertura da crise política, na segunda metade do ano de 1968, que culminou no
Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968, para alguns, foi totalmente extinta a
federação no Brasil, assim considerada em termos jurídico-constitucionais (FERRERI, 1995).
A centralização do poder fica evidenciada no Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro
de 1968, pois ele dava poderes ao presidente para determinar o fechamento do Congresso (art.
2º), suspender direitos políticos de qualquer cidadão (art. 4º), além de ter suspendido uso do
habeas corpus para crimes políticos, possibilitando ao Poder Executivo legislar sobre todas as
matérias de interesse do Estado (art. 2º § 1º).
Chegando ao ápice da concentração de poderes, adveio a publicação da intitulada EC
nº 01, de 17 de outubro de 1969.
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Teórica e tecnicamente, não se tratou de EC, mas de uma nova Constituição. A EC só
serviu como mecanismo de outorga, uma vez que verdadeiramente se promulgou um texto
integralmente reformado, a começar pela denominação que se lhe deu: Constituição da
República Federativa do Brasil. Se convoca a Constituinte para elaborar Constituição nova que
substituiria a que estava em vigor, por certo não tem a natureza de EC, pois tem precisamente
sentido de manter a Constituição emendada. Se visava destruir esta, não pode ser tida como EC,
mas como ato político (SILVA, 2016).
Essa EC incorporou o disposto no Ato Institucional nº 05 e alterou completamente a
Constituição que estava em vigor: estabeleceu eleições indiretas para presidente (art. 74),
aumentou o seu mandato para cinco anos (art. 75, § 3º), estabeleceu eleições indiretas para
governadores e vice-governadores (art. 189), concedeu competência ao Conselho de Segurança
Nacional para estabelecer as regras da política nacional (art. 89, I), aumentou a censura, entre
outras modificações, sendo todas voltadas para o fortalecimento do governo central.
Os problemas e decadência do militarismo começaram a partir do momento em que a
economia ficou estagnada, seguida de um período de recuo. A centralização política se mostra
ineficiente para resolução de problemas locais, algumas empresas se desenvolveram sem
fiscalização e transformaram-se no próprio Estado da região em que estavam instaladas, o que
contribuía para corrupção crescente nesse período.
Os Estados, enfraquecidos, tinham dificuldades em negociar com o governo central, o
que contribuiu para o aumento de condições precárias nas regiões mais pobres. Desse declínio,
surgiram os primeiros indícios de uma frente que lutaria pela redemocratização do país.
Em 1982, ocorrem eleições diretas em alguns desses Estados, sendo eleitos dirigentes
da oposição, ao mesmo tempo em que os partidos políticos voltam a se organizar, fortalecendo
a luta pela volta da democracia, que veio se efetivar somente em 1988.

2.7.5 Federalismo e o retorno da democracia
Com o restabelecimento da democracia, veio à tona também o debate sobre as relações
intergovernamentais, especialmente sobre o tema dos repasses entre os entes federativos, da
distribuição de tributos e também da relevância do meio ambiente, que havia sido discutida pela
primeira vez entre as nações, de forma mundial, a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972,
com o objetivo de se conscientizar a sociedade quanto às necessidades de as populações
utilizarem o meio ambiente em compromisso com as presentes e também com as gerações
futuras.
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A busca por uma maior quantidade de recursos foi o foco da discussão por cada nível
de governo. A atual CR/1988, no que concerne à distribuição dos recursos financeiros, de fato
favoreceu os municípios, com o aumento dos repasses de recursos da União, para alguns, sem
transferência de responsabilidades (CARVALHO, 1996). Mas há quem enxergue o aumento de
autonomia dos municípios e dos Estados-membros, mas em descompasso de obrigações em
relação ao repasse de recursos financeiros, devido ao caráter eminentemente político do
processo de reforma e à deficiência de informação a respeito das condições das finanças
públicas na relação de objetivos da reforma do Estado (VARSANO, 1996).
Outro aspecto a se notar a partir da Constituinte de 1987/1988 envolve uma tentativa
de preservação da dimensão liberal-formal de limitação do poder estatal e de direitos
fundamentais individuais, com a agenda social de maior igualdade material e efetivação de
direitos sociais, de índole prestacional, pautas típicas do chamado Estado Social e Democrático
de Direito, com reflexos na reestruturação do Estado brasileiro (MARRAFON, 2014), fruto do
momento de redemocratização pós-golpe militar de 1964 (FERRAZ JUNIOR, 2011).
As competências da União mantiveram-se abrangentes. A Autonomia dos Estadosmembros aumentaram, como, por exemplo, para instituir impostos, no caso, o ICMS. O mesmo
se diga em relação ao Município, dotado inclusive de auto-organização, autoadministração e
autonomia legislativa no âmbito de sua competência de peculiar interesse (arts. 29 a 31, CF/88)
(MARRAFON, 2014), podendo, além disso, instituir, conforme disposições do art. 156 da
Constituição de 1988, impostos sobre propriedade predial e territorial urbana; sobre de
transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis; sobre direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição; e sobre
serviços de qualquer natureza (BRASIL, 1988). Daí a concepção de um federalismo de três
níveis entre União, Estados-Membros (e Distrito Federal) e Municípios (SILVA, 2016) como
indicativo de maior descentralização administrativa e legislativa, sem que isso signifique uma
abdicação ao planejamento de políticas públicas, via de regra concentradas no governo central
(MARRAFON, 2014).
A presença do ente municipal nessa concepção federalista não significa afirmações
absolutas e definitivas de que ele seria um ente federativo propriamente dito, o que será
analisado em momento oportuno, mas reforça uma ideia central de descentralização na
organização da federação brasileira, motivada pelo predomínio de interesses regionais na
constituinte, mais coerente com o marco dualista-estadualista do federalismo (ABRUCIO,
1998). Se houve então o predomínio de interesses regionais, não se pode negar que o interesse
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local também teve sua relevância, como revelam os relatos históricos já apresentados
anteriormente, especialmente em relação às oligarquias locais.
Todo o esforço de descentralização discutida pela constituinte ganhou corpo deveras
inovador no plano externo, em razão da presença do ente local autônomo no modelo de
federação brasileira, encontrando dificuldades para sua implementação em ineficiência das
políticas regionais, mal uso dos recursos financeiros oriundos do ICMS e dos bancos estaduais,
aliados à persistente prática clientelista, o que teria levado ao endividamento dos Estados. Esses
motivos não se reverteram em correções para preservar a descentralização idealizada pela
constituinte, mas sim para justificar uma reforma de concentração na União a partir de 19931994 (ABRÚCIO, 2012).
Nesse ambiente de tentativas descentralizadoras e de retornos da centralização política
e administrativa para a União, jazia a necessidade de o Estado aumentar a capacidade de
investimento, combater a inflação que castigava principalmente os mais pobres. Nesse
particular aspecto a estabilização da moeda foi fundamental para o controle da inflação, esforço
esse conhecido como Plano Real. Mas a centralização também era uma realidade e se confirmou
principalmente com os programas nacionais8. Houve uma “superconcentração” dos poderes
regulatórios nas mãos do governo central, salientando que a União já detinha ampla
competência administrativa e legislativa – exclusiva, privativa, comum e concorrente (arts. 21
a 24, CF/88) (MARRAFON, 2014).
A centralização na União de tantas competências após a redemocratização tem sido
justificada na sua missão de realizar direitos sociais e também de atuar para diminuir as
desigualdades regionais, em atenção ao modelo de Estado de bem estar social que influenciou
a constituinte, porém, isso não se mostra muito compatível com os “traços do pensamento
federalista”, especialmente a descentralização. Em decorrência dessa concentração na União
várias políticas públicas, foram “pensadas em gabinetes” e não se adequaram às peculiaridades
das regiões e localidades do Brasil. De certo modo, não houve maior participação e cooperação
entre os entes. Tanto, que alguns defendem, por causa disso, até mesmo um novo pacto
federativo que proporcione, de fato e de direito, maior autonomia entre os entes de direito
público, sendo a finalidade uma maior integração, cooperação, solidariedade e participação
popular para que rompa definitivamente com resquícios de um coronelismo das elites locais e
regionais (MARRAFON, 2014).

Dentre eles, citem-se a criação do Fundo Social de Emergência – FSE, a aprovação da Ação Declaratória de
Constitucionalidade – ADC, a privatização dos bancos estaduais, a renegociação das dívidas dos Estados e
Municípios, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e a implantação do Fundo de Estabilização Fiscal.
8
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Nunca antes, na história das Constituições, foi atribuída tamanha relevância ao meio
ambiente como na CR/1988, sob forte influência das discussões internacionais entre as nações,
em ambiente próprio de conferências da Organização das Nações Unidas – ONU (BRASIL,
1988). De todas as conferências, a de Estocolmo, em 1972, é a referência inicial, que reuniu
diversos países para pensar sobre os impactos que a ação humana estava causando sobre a
natureza. Discutiu-se bastante a degradação da natureza e os riscos para o bem estar e para a
própria sobrevivência da humanidade. Nessa Conferência de 1972, em Estocolmo, imperou
uma visão antropocêntrica de mundo, em que o homem era tido como o centro de toda a
atividade realizada no planeta, desconsiderando-se o fato de a espécie humana ser parte da
grande cadeia ecológica que rege a vida na Terra (ECLESIA).
A Constituição de 1988 atribuiu tratamento ímpar para a proteção ao meio ambiente
ao disponibilizar “Capítulo VI – Do meio Ambiente”. O seu art. 225 dispõe que “Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” Na sucessão de parágrafos e incisos do
mesmo art. 225, constam as incumbências ao Poder Público para tal defesa e proteção do meio
ambiente para as presentes e futuras gerações, como a tutela dos processos ecológicos, manejo
ecológico das espécies e ecossistemas, preservação da diversidade e a integridade do patrimônio
genético, definição de espaços a serem especialmente protegidos, estudo prévio de impacto
ambiental público e na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação ao meio ambiente, controle da poluição e da
comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, proteção da fauna e da flora,
exigência da recuperação do meio ambiente degradado pela exploração mineral e fiscalização
efetiva, com aplicação de sanções aos agentes por condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambientes, sem prejuízo das sanções penais e administrativas e da obrigação de reparar
os danos causados. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-grossense e a Zona Costeira são erigidos a patrimônio nacional e sua utilização
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, com proteção dos ecossistemas naturais das ações
discriminatórias envolvendo terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, que foram
consideradas indisponíveis. Além do mais, as usinas que operem com reator nuclear deverão
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ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas (BRASIL,
1988).
Toda essa tutela do meio ambiente foi compartilhada entre União, Estados e
Municípios nos artigos que tratam da repartição de competências na CR/1988, e que serão
melhor abordados em capítulo próprio, especialmente a situação do Município em sua
competência comum com os entes federados de proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas, bem como legislativa, em relação ao seu peculiar interesse local.
Importante frisar que ao Município já havia sido atribuída certa autonomia desde a
Constituição de 1891, que contava inclusive com a proteção mediante intervenção da União
nos Estados-membros para assegurá-la ((BRASIL, 1891), pairando sobre a doutrina
entendimentos a favor e contra quanto ao Município ser propriamente um ente federado, em
um sistema composto por três níveis: União, Estados e Municípios (CASTRO, 2010).
Além da questão envolvendo os três níveis de nosso federalismo, deve-se também
destacar outra dificuldade do modelo federativo brasileiro que o diferencia da maioria das
federações, no caso, o da igualdade entre os Estados em um cenário de disparidades na
população, diferenças consideráveis da extensão territorial, estágios de desenvolvimento
socioeconômico extremamente discrepantes entre os estados do Sul e do Sudeste, estes com
maior crescimento e desenvolvimento quando comparados com todas as demais regiões do país
(BASTOS, 1995).
A CR/1988 dispõe, em seu art. 1º, que o Brasil é uma República Federativa, “formada
pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito” (BRASIL, 1988), e deixa nítido que não houve qualquer inovação em
relação às Constituições anteriores, vale dizer, não instituiu a federação, tendo-a recebido da
evolução histórica do ordenamento jurídico (SILVA, 2016).
Diferentemente da CR/1937, da CR/1967 e de sua EC de 1969, permeadas pelo
autoritarismo do Estado Novo e do Regime Militar em que o federalismo era considerado
apenas aparente, a Constituição de 1988 introduziu um federalismo de fato e de direito, pois,
despido de força impositiva para que se desse a união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal
e Municípios para formação do Estado Federal.
Como visto, a criação dos EUA se deu mediante um processo de agregação, pois vários
Estados, até então soberanos, abriram mão dessa soberania e se uniram para formar um único
país, embora com a manutenção do respeito à autonomia de cada um daqueles que passaram a
ser entes federados. Esse processo, como dito, foi longo e gradual, motivo pelo qual a ideia, ou
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melhor, a consciência federalista norte-americana se construiu de forma menos súbita, sem
maiores atropelos, ao contrário do que se verificou no Brasil.

2.7.6 Breves considerações sobre o federalismo contemporâneo no Brasil
A evolução histórica do federalismo até sua introdução no Brasil enseja uma análise
sobre seu status na contemporaneidade, com vistas a tentar identificar se o Estado mantém as
mesmas características, ou se houve alterações e quais seriam as principais, sem querer atribuir
classificação hierarquizada em grau de relevância ou de importância já que esse não é o objetivo
principal.
Com foi demonstrado anteriormente, o federalismo surgiu com a Constituição dos
EUA do Norte de 1787, baseada na união de coletividades políticas autônomas, que originou a
forma do Estado Federal, caracterizado pela união de coletividades públicas dotadas de
autonomia. O Brasil adotou o federalismo em 1889, com a proclamação da República, tendo
sido mantido nas Constituições posteriores, de forma nominal como no Estado Novo de Getúlio
Vargas e no Regime Militar de 1969, ressurgindo a redemocratização a partir da CR/1988, como
aspecto marcante do federalismo contemporâneo.
Assim, o primeiro aspecto que se pode identificar em relação ao federalismo
contemporâneo é que este não se sustenta em regimes autoritários típicos de Estados unitários,
não obstante seja uma realidade a crescente concentração em torno do Poder Central, além de
a descentralização do Poder sobre o território, na prática, ser aparente.
A partir da análise do municipalismo, alguns autores entendem que um federalismo
moderno está ligado à aceitação de uma divisão de encargos e responsabilidades entre os níveis
intermediários e locais de governo e que na atualidade, com a preponderância do Poder
Executivo e a aceleração da dinâmica social e política, o sistema federativo aparece como
fórmula conciliadora das liberdades (BARACHO, 1986).
Modernamente, o federalismo não se limita ao Estado, ingressando-se em outros
domínios da vida social: as associações, os partidos políticos, os sindicatos, os grupos sociais,
segundo anota parte da doutrina (HORTA, 2001).
O federalismo é também enxergado por alguns como fenômeno exterior à relação
jurídica; um princípio geral de organização que não se limita à instituição política estatal e que
supera, inclusive, o quadro do Direito Constitucional, envolvendo a compreensão da autoridade
como associação de grupos. Toda vez que um processo de decisão envolver negociação com os
grupos abrangidos pela decisão, surgirá o federalismo (HORTA, 2001).
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A noção de liberdade também é aspecto dominante do federalismo enquanto protesto
contra o regime do Estado, sua dimensão e centralização. E, a partir dessa concepção, alguns
autores conceberam uma “tríplice manifestação do federalismo”. Seriam um federalismo
estatal, um federalismo social e um federalismo supranacional. A Constituição estabelece o
federalismo estatal para regular a organização política do Estado e estabelecer a distribuição
das competências entre os componentes da Federação. O tratado entre Estados soberanos
reunidos no pacto formador da comunidade é o fundamento de um federalismo supranacional.
O federalismo social é o exercido na sociedade, representado por grupos e associações com
vida própria e independente da organização do Estado. (HORTA, 2001).
Também são características de um federalismo moderno: A recusa ao dogmatismo,
para, assim, afastar do federalismo o prognóstico de cura definitiva e, por isso, mais ajustável
às mutações, sem que isso signifique conformidade, por exemplo, com o centralismo; Aa
constância por compromissos em que o federalismo é visto como uma “sociedade de
sociedades”, por oposição ao Estado unitário, sociedade de indivíduos, inseridas no contexto
da organização da “heterogeneidade das comunidades de base”; o critério institucional, ou seja,
de “conjunto de instituições duráveis” para uma governabilidade eficientemente da sociedade
heterogênea e livre; o princípio da hierarquia, pois o federalismo é também certa concepção de
poder; o check and balance como instrumento de equilíbrio de poderes em decorrência da
multiplicidade de poderes no federalismo jeffersoniano9; a procura do espaço político, mediante
criação de diferentes instituições e bases financeiras, adequadas, por suas competências e
dimensões geográficas, aos diferentes problemas que surgem; o princípio da representatividade,
englobando a competência real de participar das iniciativas e decisões, bem como a obrigação
de prestar contas regularmente das atividades; a subsidiariedade para evitar a concentração no
poder central do Estado, pois o seu exercício não pode ser utilizado contra outras coletividades,
para não se transformar em poder único; a função dicotômica constitui um dos objetivos do
federalismo, pois apresenta a distinção, no domínio político, entre as exigências subalternas do
Estado e as necessidades superiores do poder central e as das coletividades de base; o sentido
cívico, entendido como sendo a “necessidade de um ideal comum”, capaz de fortalecer a
consciência das comunidades modernas (BARACHO, 1986).

9

Os ultrafederalistas são membros integrantes de um movimento que se iniciou entre a campanha presidencial
americana e a posse do novo presidente, com o objetivo de fazer com que a constituição americana fosse respeitada
diante do crescimento vertiginoso do poder do governo federal, principalmente após a crise financeira que devastou
a economia americana.
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Em relação ao meio ambiente, há quem defenda uma nova concepção de federalismo
na CR/1988. O Professor Paulo Affonso Leme Machado entende que, pela primeira vez no
Brasil, o tema meio ambiente foi inserido na concepção unitária do federalismo, afastando,
porém, qualquer pioneirismo diante das iniciativas já observadas na América Latina, como, por
exemplo, as Constituições de 1979, do Equador e do Peru, de 1980, do Chile e da Guiana, de
1982, de Honduras, de 1983, do Panamá, de 1985, da Guatemala, de 1987, do Haiti e da
Nicarágua. Em comparação ao que denomina de “ancestrais na Europa”, o autor ainda esclarece
que Portugal e Espanha também inovaram em 1978, aproximadamente uma década antes que a
CR/1988, em relação ao meio ambiente (MACHADO, 2016).
De forma peculiar, a Constituição brasileira garante o direito de todos ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida e o conceitua como
“bem de uso comum do povo”, que não pode ser apropriado e é “extracomércio”, estando sua
concepção moderna no federalismo exatamente na distribuição das competências concorrentes,
mesmo que já experimentada na Constituição de 1934 (art. 10). Nessa seara ambiental, haverá
concorrência legislativa para Estados e Distrito Federal, “se a União se mantiver inerte”. As
competências dos Estados e do Distrito Federal serão plenas, desde que não exista lei federal
sobre normas gerais (art. 24, § 3º), mesmo assim, com certa limitação, que pode ser
“qualitativa”, quando a norma do Estado não pode “exorbitar” de seu interesse, e “temporal”,
quando tiver que se ajustar a norma federal superveniente, o que remete a outra característica,
denominada competência suplementar dos mesmos Estados e do Distrito Federal (art. 24 § 2º)
(MACHADO, 2016).
Suplementar é aquilo que pode ser acrescentado de modo adicional, acessório; é
“oferecer suplemento a”; “adicionar algo a” (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS).
Noutros termos, seria aquilo que complementa, supre, acresce algo a um todo para ampliá-lo
ou para aperfeiçoá-lo (MACHADO, 2016).
Diante desse conceito da língua portuguesa, é possível se dizer, em relação à
competência suplementar dos Estados e do Distrito Federal, que não recebeu da lei um conceito
e que, por isso, ficou a cargo da doutrina e da jurisprudência determiná-lo, uma vez que somente
se suplementa uma legislação previamente existente, ou seja, se não existir, por exemplo, a
legislação ambiental geral da União, também não haverá a legislação suplementar dos Estados
e do Distrito Federal. O que existirá, nessas circunstâncias, é uma inovação legislativa, pois a
capacidade da competência suplementar está atrelada à necessidade de se aperfeiçoar a
legislação federal ou frente à constatação de lacunas ou de defeitos na norma geral federal
(MACHADO, 2016).
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Outra característica do federalismo moderno é a cooperação entre as pessoas jurídicas
de direito público interno. O federalismo cooperativo é percebido a partir do art. 23 da CR/1988,
que dispõe sobre a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios em diversos aspectos, dentre eles, proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas (inciso VI) e preservar as florestas, a fauna e a flora (VII) (BRASIL,
1988). Nota-se que o Município, que figura como ente detentor de competência comum, não
recebeu da Constituição competência concorrente para legislar. Dessa forma, sua atuação será
administrativa e de forma cooperada e coordenada, para que seja efetivo o esforço com os
demais entes da Federação, visando uma melhor proteção do meio ambiente e o combate da
poluição.
Essa cooperação e o posicionamento do Município nesse modelo trifásico brasileiro
são uma inovação do federalismo moderno, instigando um estudo mais aprofundado em
capítulo próprio. Neste momento, é importante apenas salientar-se que a cooperação, no
federalismo moderno, é vista por alguns como princípio, e, enquanto tal, é de baixa densidade
normativa, não chegando às minúcias da ação cooperada entre os entes da federação. Mas é um
comando geral que, por si só, já evita interferências negativas e dispersão de esforços capazes
de prejudicar as suas obrigações de proteção, porém, os mecanismos e as formas de atuação
devem ser definidos por lei infraconstitucional (ANTUNES, 2015).
Diversas leis foram editadas, trazendo em seu bojo normas de proteção e de
preservação do meio ambiente, bem como de combate à poluição, como a Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei nº 8.723, de
28 de outubro de 1993, que dispõe sobre emissão de poluentes por veículos automotores; Lei
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999 que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental; Lei nº 9.985, de 18 de julho
de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Uma
das leis que trata desse esforço comum no campo da competência comum é exatamente a LC
nº 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate
à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, e altera
a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 2011).
Dessa forma, pode-se dizer que o federalismo não ficou estagnado no tempo, tendo
evoluído de um modelo dual, mais rígido para a cooperação entre os entes, em sinergia de
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esforços, com níveis razoáveis de comunicação e de desempenho de atividades na relação
intergovernamental para, assim, e como exemplo mais condizente com o presente estudo,
preservar e proteger o meio ambiente de todas as formas de poluição.

2.8 Autonomia e soberania nos primórdios da República
O Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, de proclamação provisória da República,
dispunha sobre a forma de governo da Nação brasileira como sendo uma República Federativa
(art. 1º), tendo as províncias sido convertidas em Estados com “legítimo exercício da
soberania”, que se uniram para formar os Estados Unidos do Brasil (art. 2º). Essa soberania que
o art. 3º do Decreto de proclamação provisória atribuiu a cada um desses Estados era apenas
para que pudessem elaborar suas próprias constituições (Poder Constituinte Derivado), eleger
seus corpos deliberantes e os seus governos locais (BRASIL, 1889).
A CR/1891 consolidou a República Federativa como forma de Governo, a partir da
união “perpétua” e “indissolúvel” dos Estados (antigas Províncias), formando, assim, os
Estados Unidos do Brasil (art. 1º). A mesma Carta política, em seu art. 2º, expõe que cada uma
das antigas Províncias formará um Estado e que o antigo Município Neutro constituirá o Distrito
Federal, continuando a ser a Capital da União, até que fosse dada execução à Capital federal no
Planalto Central do Brasil (art. 3º), onde nos dias atuais encontra-se Brasília. E o art. 5º da
mesma Constituição assegurou aos Estados a capacidade de prover, a suas expensas, as
necessidades de seu Governo e administração, sendo que, em caso de calamidade pública,
também poderão se socorrer na União (BRASIL, 1891), sem fazer menção ao “legítimo
exercício da soberania” constante no Decreto Provisório. O art. 6º da Constituição de 1891,
com a redação dada pela EC de 3 de setembro de 1926, dispunha que “O Governo federal não
poderá intervir em negócios peculiares aos Estados, exceto para repelir invasão estrangeira, ou
de um Estado em outro”. Em relação ao Município, o art. 68 da mesma Constituição assegura
a organização dos Estados, porém, “assegurada a autonomia dos Municípios” em tudo quanto
respeite ao seu peculiar interesse (BRASIL, 1891).
A expressão “legítimo exercício da soberania”, constante no Decreto Provisório, não
constou no texto da CR/1891, que privilegiou assegurar ao Estado-membro capacidade de
prover, às suas expensas, as necessidades de seu Governo e administração, e expressamente a
locução autonomia, ao se referir ao Município (BRASIL, 1891). Ao que tudo indica, muito se
discutiu sobre soberania e autonomia dos Estados-membros no início da formação do
federalismo brasileiro.
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É um equívoco afirmar que o Brasil se aproximou de uma Confederação simplesmente
por constar no Decreto Provisório a locução “legítimo exercício da soberania”, pois não havia
os elementos formadores de uma Confederação. Vale dizer, a conversão das Províncias em
Estados não veio com o elemento soberania, aspecto esse de diferenciação para a Federação. A
soberania, própria das entidades da confederação exige, para formação de um Estado, um
instrumento de aliança, um tratado internacional, enquanto que, na federação, isso se dá por
constituição. Importante salientar que somente o Estado central é considerado soberano na
Federação. O Estado-membro tem, de Estado, apenas a denominação, distinguindo-se, por
exemplo, da Comuna ou Província, enquanto “coletividades públicas inferiores”, apenas pela
participação na formação da vontade federal (BARACHO, 1986). Pelo que se observa, a
iniciativa de uma Confederação nos primórdios da República não passou de um equívoco dos
que defendiam a soberania do Estado-membro em decorrência da “dualidade soberana” do
Estado Federal (CASTRO, 2014).
Referida “soberania dual” era compreendida pelos chamados ultrafederalistas
brasileiros10 a partir do princípio organizatório do Estado Federal, que acabou repercutindo no
Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, como já salientando, e que também se irradiou para
algumas Constituições dos Estados, como a da Bahia, do Espírito Santo, do Paraná, de Goiás e
do Mato Grosso, mas que não perdurou, sendo que, para alguns, tal inciativa foi considerada
um verdadeiro “devaneio” diante da diferenciação gritante da soberania de um Estado federal
para um Estado confederado (HORTA,1957).
Alguns entendem que todo o mal-entendido no início da República no Brasil pode ser
atribuído ao esforço de transplante de um modelo histórico norte-americano discrepante do
desenvolvido histórico no Brasil. Tentou-se adequar o modelo norte-americano, formado a
partir da união dos Estados soberanos, ao modelo brasileiro, que se deu a partir da
descentralização do poder, antes unificado. E isso pode ser percebido, por exemplo, pela
utilização do termo “Estados Unidos” no Decreto nº 1, de 1889, e na CR/1891, que corrigiu o
equívoco de atribuir soberania aos Estados da Federação recém-implantada, reconhecendo-lhes
apenas autonomia (ROCHA, 1997). Houvesse de fato e de direito a soberania, ter-se-ia uma
Confederação, não exatamente formada em pé de igualdade aos EUA, incialmente uma
Confederação, segundo “Articles of Confederation” (Artigos da Confederação). No caso
10

Raul Machado Horta (1957) explica que os chamados ultrafederalistas, como Campos Sales, João Barbalho,
Homero Batista, Nina Ribeiro e outros, transplantaram para o ambiente político brasileiro as caracterizações
ideológicas que tiveram curso nos Estados Unidos, no período anterior à Guerra de Secessão, e que ali se
explicavam como sobrevivência da organização política anterior; mas, no Brasil, equivaliam a mera sugestão
imitativa.
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brasileiro, hipoteticamente, os Estados deixariam de ser simplesmente membros, receberiam
soberania e celebrariam aliança mediante tratado internacional para formar Estados-nações
(CASTRO, 2014).
Dessa forma, pode-se afirmar que os Estados-membros da Federação não se
autodeterminam com plenitude, pois não detêm soberania, que é um elemento distintivo típico
do Estado Federal, que não se condiciona por nenhum outro poder externo ou interno. Os
Estados-membros são dotados de autonomia, ou seja, sua capacidade de autodeterminação é
limitada. Noutros termos, a autonomia do Estado-membro é restrita ao círculo de competências
traçado pelo poder soberano, que lhe assegura auto-organização, autogoverno, autolegislação e
autoadministração. O fato de o poder soberano delimitar a autonomia do Estado-membro pelo
círculo de competências não significa que exista subordinação hierárquica dos Poderes
estaduais aos poderes da União (ALMEIDA, 2005).
A autonomia, portanto, pode ser entendida como sendo a revelação de capacidade para
expedir as normas que organizam, preenchem e desenvolvem o ordenamento jurídico dos entes
públicos (HORTA, 1969).
Para alguns, a atuação do Estado-membro é vista como de amplitude condicionada ou
limitada na ordem jurídica sobre determinadas matérias, respeitados sempre os princípios
fixados na Constituição. Para melhor compreensão, vale o exemplo da discricionariedade que
teria uma pessoa para poder decidir sobre seus negócios. Essas limitações são impostas ao
indivíduo pelo Direito, sendo possível a analogia segundo a qual os Estados-membros são
autônomos, ou que os Municípios são autônomos, por estarem inseridos num quadro de
delimitações criado pela CR/1988 para poderem decidir sobre sua organização, legislação,
administração e governo (FERRARI, 2011).
Para outros, mais voltados à estrita organização do Estado Federal, existe uma esfera
dúplice de poder normativo sobre o mesmo território, que também se irradia sobre as pessoas
que nele habitam ou se encontram: a da União e a do Estado-membro. Nesse aspecto, a
autonomia está necessariamente ligada à descentralização do poder, administrativa e
politicamente, em que os Estados-membros podem, por suas próprias autoridades, elaborar e
executar suas leis (MENDES; BRANCO, 2016).
Essa mesma autodeterminação limitada dos Estados está contida na CR/1988, em seus
artigos 18, 25 a 28 (BRASIL, 1988). A capacidade de auto-organização e de autolegislação é a
capacidade de os Estados organizarem-se e regerem-se pelas constituições e leis que adotarem,
observados os parâmetros da CR/1988. O autogoverno refere-se aos poderes do Estado: Poder
Legislativo que se expressa por Assembleias Legislativas; Poder Executivo, exercido pelo
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governador e Poder Judiciário que se expressa no Tribunal de Justiça e outros tribunais do
Estado e juízes (SILVA, 2016).
A República no Brasil, desde o Decreto nº 1 de 1889, não acenou para uma
Confederação ao dispor sobre soberania para os Estados; tudo não passou de um equívoco
histórico que, como exposto, foi corrigido com a CR/1891. Como visto, não existiam, à época
da Proclamação da República, os elementos caracterizadores de uma Confederação, mas de
uma Federação, assegurada a soberania com exclusividade ao Poder Central, e aos EstadosMembros e Municípios tão somente autonomia que lhes permita auto-organização,
autolegislação, autogestão e autogoverno.

2.9 Tipologias de federalismo: dual e cooperativo
Como afirmado anteriormente, o federalismo recebeu classificação binária de dual ou
cooperativo, e sua análise será necessária para melhor compreensão da distribuição de
competências entre União, Estados e Municípios para a proteção do meio ambiente.
O princípio federativo é, antes de tudo, um princípio da unidade de diversidade de
ordens jurídicas autônomas internas e parciais (KELSEN) sob a mesma ordem constitucional
nacional soberana (CASTRO, 2014), que se acoplam numa composição coordenada,
sistematizada e harmoniosa para a força da unidade nacional (ROCHA, 1997). Cabe analisar
como essa tipologia dual e cooperativa se desenvolveu a partir desse princípio federativo.
O federalismo “dual”, também conhecido como federalismo “clássico”, ou “de dois
níveis”, segundo a maioria da doutrina, foi criado a partir da Constituição da Filadélfia, e tem
como característica demonstrar de forma clara os poderes reservados (separados) e bem
definidos entre as esferas federal e estadual. Essa separação rígida, na prática, não tem sido
“tranquila” entre o Estado Federal dotado de soberania, logo, sujeito de direito internacional, e
os Estados-membros enquanto sujeitos de direito público interno, dotados de autonomia que
lhes assegura capacidade política de tomar algumas decisões sobre administração, finanças,
legislação e auto-organização, governo e arrecadação dos próprios impostos (ANTUNES,
2015), sendo considerado por alguns “segregador” e “centrífugo” por não privilegiar contatos
e relações frequentes com o Governo Federal (HORTA, 1957).
Nos primórdios do federalismo clássico, é possível afirmar que não havia
compromisso em estabelecer políticas gerais e comuns entre os entes federados; isso sequer era
uma prioridade. Muito se especulava se existia algum interesse em uma atuação conjunta e
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sinérgica entre os entes formadores da Federação, seja para racionalizar a máquina estatal ou
para potencializar as políticas do Estado. E isso pode ser atribuído à própria filosofia clássica
do Federalismo, que propunha uma plena e exaustiva separação das atividades das diferentes
órbitas de governo (FARIAS, 2014).
O federalismo cooperativo foi de fato uma resposta dos EUA às grandes crises
mundiais, desencadeadas pela Grande Guerra e pela quebra da Bolsa de Nova Iorque. Para
tanto, editou-se uma conjunto de programas do governo federal denominado New Deal11, que
teve como princípio básico que “Governos Federal e Estadual cooperem entre si” para tentar
acelerar a superação dos problemas sociais e econômicos da época, com o mínimo de efeitos
colaterais (KATZ, 1982). Essa superação pode ser entendida a partir da noção matemática de
que o número de esforços deve ser inversamente proporcional ao tempo necessário para que
haja recuperação (CASTRO, 2014).
O New Deal tinha um enfoque no campo da regulação econômica pela União, que, por
esse motivo, teve suas competências expandidas mediante interpretação da Suprema Corte,
numa mudança de orientação decorrente da rejeição, pelo Senado, da proposta presidencial de
remodelagem da Suprema Corte, que consistia no acréscimo de um novo juiz para cada
magistrado com mais de setenta anos, no que ficou conhecido como o “Court Packing Bill”. A
partir de então, várias leis econômicas e sociais deixaram de ser consideradas inconstitucionais,
ao fundamento de que a União pode legislar sobre comércio interestadual (commerce clause da
Constituição de 1787). Isso desencadeou um ciclo de centralização a partir das interpretações
da Suprema Corte sobre a cláusula do comércio, que chegou até a considerar inconstitucional,
por afetar o comércio interestadual, lei proibitiva da plantação de trigo para consumo próprio
(HORBACH, 2013).
Nos EUA havia realmente a necessidade de implantação de regras mais claras e
precisas sobre coordenação de atribuições entre os níveis federados para se evitarem
entendimentos divergentes sobre as mais variadas matérias, sendo que mais essa experiência
norte-americana, de federalismo cooperativo, veio a ser incorporada ao Brasil pela Constituição
de 1934 (HORBACH, 2013), que é percebida nos arts. 23 e 24 da CR/1988, que tratam das
competências legislativas concorrentes entre União e Estados-membros e comum
(administrativa) entre todos os entes da Federação (BRASIL, 1988).
11

O New Deal (cuja tradução literal em português seria "novo acordo" ou "novo trato") foi o nome dado à série
de programas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, sob o governo do Presidente Franklin Delano
Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, e assistir os prejudicados pela
Grande Depressão. O nome dessa série de programas foi inspirado no Square Deal, nome dado pelo anterior
Presidente Theodore Roosevelt à sua política econômica.
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No Federalismo cooperativo há maior campo de possibilidade de auxílio de um ente
ao outro em comparação ao federalismo dual, que tem como principal característica maior
clareza na definição das competências, tanto que a Constituição de 1891 somente admitia
auxílio da União às administrações estaduais que solicitassem literalmente socorro nos casos
de calamidade pública, o que caracteriza a cooperação como uma hipótese excepcionalíssima,
entendimento este já superado para a maioria da doutrina, que não enxerga suposto
enfraquecimento do pacto federativo nessa relação de cooperação entre os entes (CASTRO,
2014).
O que se pode afirmar a respeito do federalismo cooperativo é que não há uma
separação rígida entre as competências dos entes federados e a do ente central, podendo haver
delegação de competências dos entes mais centrais para os mais descentralizados, com o
deslocamento de recursos técnicos, econômicos, administrativos e financeiros, sem os quais a
atividade delegada não seria realizada de forma adequada. Nessa relação, deve-se enfatizar,
quem detém os recursos acaba tendo o seu poder político ampliado frente ao delegatário que
recebeu o ônus de desempenhar a atividade, o que denuncia que não existem fórmulas perfeitas
nesse modelo cooperativo, a partir da União, para com os outros entes da federação, sendo que,
para alguns, haveria nessa relação uma “tendência centralizadora” (ANTUNES, 2015).
Desse modo, é possível afirmar que o federalismo cooperativo se consolidou realmente
nos EUA, a partir das grandes crises mundiais e das interpretações da cláusula do comércio pela
Suprema Corte em decorrência dos programas do Governo Federal do New Deal para romper
as amarras do federalismo clássico, mas que se disseminou pelo mundo a partir de uma tradição
da Europa Ocidental, com forte inspiração na Constituição de Weimar.
Para os europeus, a concepção de federalismo cooperativo perpassa pela concepção de
“solidariedade” entre entes autônomos, que o diferencia do modelo norte-americano dual
(nacional e regional) ou de seu modelo cooperativo oriundo da reação às grandes crises
mundiais. Vale o alerta, quanto à concepção de federalismo europeu, de que a descentralização
não permite uma retirada unilateral de responsabilidades conjuntas, sendo que autonomias
particulares continuam embutidas em um compromisso para a “solidariedade universal”
(HUEGLIN, 2003).
Importante ressaltar que, na CR/1891, só se admitiam repasses financeiros da União
ao Estado-membro que solicitasse “prestação de socorros” em caso de “calamidade pública”
(HORTA, 1957), percebendo-se que houve evolução e dinamização no trato desses repasses da
União para os Estados-membros, que passou a contar com um rol de situações bem mais amplo
que no modelo de federalismo dual dos primórdios da República.

67

Mas há que defenda que o federalismo cooperativo fulminou as autonomias estaduais
e proponha como solução um federalismo de regiões para se relacionar com a União, de maneira
a superar a crise dualista do federalismo (BONAVIDES, 2010).
A proteção ambiental talvez seja o tema que melhor exemplifique a importância do
federalismo cooperativo. Sem uma ação conjunta e coordenada entre União, Estados e
Municípios, dificilmente se consegue preservar e proteger o meio ambiente. Basta uma análise
do tamanho do território brasileiro, da vastidão das matas e florestas, com abundância de rios,
para se perceber que, sem sinergia entre os entes federados na adoção de medidas, não haverá
efetiva proteção ambiental. Mas essa cooperação entre os entes da federação tem partido da
União, enquanto grande concentradora de recursos técnicos e financeiros, para os Estadosmembros e seus Municípios, o que alguns preferiram denominar de federalização das políticas
públicas ambientais (ANTUNES, 2015). Deve-se ressaltar que é da essência da federação a
solidariedade entre as partes componentes, devendo ser visto com bons olhos a participação do
Estado-membro e dos Municípios nas rendas federais, em que pesem movimentos por maior
autonomia, e às vezes com argumentos muito convincentes, mas que, ao final, acabam não se
coadunando com a noção de unidade federal. O que se pode afirmar é que o modelo de
federalismo cooperativo brasileiro não é perfeito — para alguns, hipertrofiado —, a ensejar
correções para se evitarem radicalismos que retrocedam ao modelo de federalismo segregador
do passado (HORTA, 1957).
O cerne do federalismo cooperativo, portanto, está na repartição de competências,
especialmente na competência concorrente presente na CR/1988, que, de algum, pode ser
entendida como fator de enfraquecimento do pacto federativo. Em relação à proteção do meio
ambiente, a CR/1988 prevê a competência legislativa concorrente (art. 24, §1º), em que a União
estabelecerá normas gerais a serem observadas por ela e pelos demais entes da federação,
porém, sem excluir a competência suplementar dos Estados-membros (§2º) que, por sua vez,
poderão exercê-la legislando, nos limites constitucionais de suas peculiaridades (§3º), quando
não existir legislação federal a respeito de tema afeto à competência concorrente, sendo que
somente haverá suspensão da eficácia da lei estadual quando esta contrariar lei federal (§4º)
(BRASIL, 1988).
As competências concorrentes apresentam uma característica binária, envolvendo um
primeiro aspecto legislativo geral sobre princípios, atribuído à União, e outro de legislação
sobre a aplicação desses mesmos princípios pelos Estados-membros, limitados às
peculiaridades regionais (ANTUNES, 1953), sendo considerado por alguns como ponto
“nevrálgico” do sistema federativo brasileiro. Eventuais inobservâncias das regras de repartição
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de competência acarretariam, segundo afirma a doutrina pesquisada, a atrofia do sistema
federativo, que, para alguns, poderá chegar até mesmo à sua morte (CASTRO, 2014).
Desse modo, não se deve tolerar que um ente interfira na competência do outro: a
União somente poderá editar normas gerais de interesse nacional, sem se imiscuir na
competência dos Estados-membros para legislar sobre matéria de seu interesse regional, e sem
incluir o Município na competência concorrente. É importante que se diga que também não se
tolera que os demais entes legislem em matéria de seu interesse preponderantemente local.
O federalismo dual e as dificuldades no enfrentamento às grandes crises mundiais nas
décadas de 20 e de 30 do século XX resultaram na idealização de um federalismo menos rígido,
denominado federalismo de cooperação entre o ente Federal e os Estados-membros que
compõem a unidade. Esse modelo de federalismo cooperativo foi incorporado pelo Brasil na
Constituição de 1934, apresentando melhor tratamento na CR/1988, especialmente quanto à
distribuição das competências legislativas concorrentes entre União, Estados e Municípios, bem
como quanto à competência comum (administrativa) a todos os entes, de maneira que haja uma
atuação conjunta, cooperada, coordenada e sinérgica, sem a intervenção, inconstitucional e
lesiva, de um ente na competência do outro, em busca da proteção do meio ambiente.

2.10 Federalismo de três níveis: polêmico status federativo do ente municipal
O federalismo está em constante evolução; não podendo ser considerado estanque.
Tanto, que evoluiu de um modelo tradicionalmente dual e rígido para outro, cooperativo entre
o ente Federal e os Estados-membros, conforme às necessidades econômicas e sociais da época.
Como essa evolução perene, coube ao Brasil apresentar ao mundo mais um estágio
evolutivo, dessa feita envolvendo os Municípios, relacionados no art. 1º da CR/1988, ao lado
dos Estados e do Distrito Federal, numa união indissolúvel que resultou na Formação da
República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988).
Ocorre, porém, que essa inovação marcante na CR/1988 veio acompanhada de uma
ampliação de suas autonomias, com atribuições de importantes competências administrativas e
legislativas (CASTRO, 2014), de uma forma nunca antes vista em nenhuma outra Constituição
de outro país.
Diante desse quadro, a doutrina pátria não se revelou unânime sobre o status do
Município na formação do Estado Federal, sendo imperioso apresentarem-se ambas as
correntes para melhor compreensão do tema de crucial importância na análise das repartições
de competências, principalmente aquelas inerentes à proteção do meio ambiente.
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2.10.1 O Município não é ente federativo
Os Municípios apresentam sua importância em certos tipos de federalismo,
especialmente em questões envolvendo a configuração do Estado Federal e dos Estadosmembros, tendo sido contemplados, inclusive, nas Constituições de Weimar e de Bonn, como
limitadores da autonomia estatal.
O art. 28 da Lei Fundamental da República da Alemanha, ao dispor sobre os Länder,
os Distritos e os Municípios, assegurou a formação representativa de seus governos mediante
sufrágio universal, direto e secreto, e ao Município autonomia para decidir, sob sua
responsabilidade e com fundamento em suas próprias leis, todos os assuntos de interesse da
comunidade local (FHUR, 2001).
Chama atenção a previsão constitucional que assegura ao Município alemão a
faculdade de substituir o organismo eletivo por uma assembleia comunal (BARACHO, 1986),
também composto por representantes eleitos democraticamente (FHUR, 2001).
Nota-se, portanto, que o federalismo alemão também se caracteriza por três níveis
político-administrativos, claramente divididos em Bund (federal), Länder (estadual) e
Municípios/Províncias.
Nesse sistema idealizado em três níveis, cada um deles com competências legislativas
e executivas próprias, percebe-se certo grau de competitividade política e econômica. No
entanto, eles foram pensados e estruturados para conferir ao sistema federal alta flexibilidade e
dinamismo (FUHR, 2001), sendo perceptível que o ente Município está inserido na formação
da Federação alemã, contudo, como parte do Estado (Länder).
Conforme já manifestado neste estudo, parte da doutrina realmente não reconhece o
Município como um ente federado, a exemplo de José Afonso da Silva, segundo o qual a
Constituição não diz isso expressamente. Para o autor, existem onze ocorrências das expressões
unidade federada e unidade da federação (no singular ou no plural), que se referem aos Estados
e ao Distrito Federal e “nunca” ao Município. E não poderia mesmo ser de outro modo, pois a
característica básica de qualquer federação está em que o poder governamental se distribua por
unidades regionais e não locais (SILVA, 2016).
Fica óbvio que, para José Afonso da Silva, a divisão dos poderes políticos se dá com
o fim de se manter a unidade do povo sobre o mesmo território, que se dá a partir dos Estados
e não dos Municípios. Por isso é que, na federação — ou pelo menos na maioria delas (e a
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brasileira não é diferente) —, a distribuição é dual, a partir de duas órbitas de governo: o central
(União) e os regionais (Estados federados) (SILVA, 2016).
Essa concepção dual e de manutenção da união das diferentes diversidades regionais
sobre o mesmo território é próprio do federalismo, sendo que, no Brasil, o Município sempre
possuiu autonomias, valendo lembrar que, no Império, algumas oligarquias locais tinham
inclusive acesso direto à Metrópole, e que, com a República, os Municípios receberam
autonomia, ampliada pelo constituinte de 1988. Assim, o sistema constitucional brasileiro
elevou os Municípios à categoria de entidades autônomas, com funções de autogoverno,
podendo editar suas próprias leis e tomar decisões que digam respeito à preponderância de seu
interesse local, detendo poderes próprios e competências exclusivas (SILVA, 2016).
Dessa forma, o Município é, de fato, visto como uma inovação no Federalismo, porém,
para parte da doutrina, minoritária, não ao ponto de se afirmar que a federação surge a partir da
união de Municípios (SILVA, 2016), pois, se o constituinte o quisesse, teria atribuído ao ente
de direito público interno idêntico tratamento que foi atribuído aos Estados-membros, o que
não aconteceu.
José Alfredo de Oliveira Baracho, ao propor uma teoria geral do federalismo,
aprofundando seus estudos sobre a “teoria do município”, também não afirmou que o Município
seja um ente federado. Ao se referir à autonomia constitucional, que se desdobra em autonomia
administrativa, afirma que seus elementos são mais facilmente identificáveis “nos Estados
conjunto da federação”, atribuindo-se ao Município outro tratamento. E, ao referir-se a
doutrinadores de peso à época, como Machado Paupério e ao próprio José Afonso da Silva,
expõe que o Estado é quem defere ao Município “a legitimidade de sua existência”
(BARACHO, 1986), entendimento esse consentâneo com o federalismo alemão
suprarreportado.
Mesmo não se reconhecendo o status de ente propriamente federado ao Município,
José Alfredo de Oliveira Baracho, em sua Teoria Geral do Federalismo, não lhe nega a
autonomia que a CR/1988 atribuiu a ele de fato e de direito, inclusive ressaltando a proteção
contra intervenções indevidas do Estado-membro (BARACHO, 1986).
Coube a José Nilo de Castro, ao estudar a organização nacional, analisar a questão
envolvendo o Município, admitindo que esse ente local faz parte da federação, mas também
não a integra, mencionando a “teoria do federalismo” de José Alfredo de Oliveira Baracho, para
afastar do Município a classificação de entidade federada típica dos entes federativos Estado
Federal e Estados-membros (CASTRO, 2010).
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Segundo o autor, a federação não é de Municípios e sim de Estados, cuja caracterização
se perfaz com o exercitamento de suas leis fundamentais, a saber, a da autonomia e a da
participação. Não se vê, então, participação dos Municípios na formação da Federação. Os
Municípios não têm representação no Senado Federal, como possuem os Estados federados,
não podem propor EC à CR/198812, como o podem os Estados, nem possuem Poder Judiciário,
Tribunal de Contas (salvo São Paulo e Rio) e suas leis ou atos normativos não se sujeitam ao
controle concentrado do STF. Ainda, o parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão
equivalente só pode ser rejeitado por 2/3 dos vereadores. Esse quorum qualificado não é
exigido, na Constituição da República, para os entes federativos (União e Estados) (CASTRO,
2010).
Mediante silogismos, José Nilo de Castro afirma que, sem Estados-membros, não há
Federação, mas sem Municípios não se pode afirmar o mesmo, encontrando em outros nomes
de peso, como Roque Antônio Carrazza, o mesmo entendimento (CASTRO, 2010).
A partir da análise da teoria do poder constituinte derivado, é possível se afirmar que
o Congresso Nacional pode diminuir, ou mesmo eliminar, a autonomia do Município, já que
não é uma cláusula pétrea13, mediante aprovação de EC, o que leva os estudiosos a
questionarem sobre a importância, ou a relevância, dos Municípios para a formação da
Federação. Segundo essa doutrina, tais entes de direito público não influem, muito menos
decidem, no Estado Federal. Noutras palavras, os Municípios são destituídos de participação
na formação da vontade jurídica nacional, segundo doutrina clássica, alicerçada principalmente
na ausência de representação dos Municípios no Senado e na Câmara dos Deputados
(CARRAZA, 1994).
José Nilo de Castro também afirma que a Câmara dos Deputados, a “Casa do Povo”,
é integrada por representantes dos Estados e do Distrito Federal, mas não dos Municípios, o
que também é percebido a partir da leitura do art. 46 da CR/1988 em relação ao Senado, que
não reservou, na sua composição, representantes dos Municípios (CASTRO, 2010). E, a partir
da leitura do art. 44 da mesma Carta Política, é possível se afirmar que o Congresso Nacional é
composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sem participação de
representantes do Município (BRASIL, 1988).
12

O art. 60 da CR/1988 prevê que a EC será proposta somente por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal (inciso I), pelo Presidente da República (inciso II) ou por mais da metade
das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa
de seus membros (BRASIL, 1988).
13
O parágrafo 4º do art. 60 da CR/1988 prevê que somente não será objeto de deliberação a proposta de EC
tendente a abolir a forma federativa de Estado (inciso I), o voto direto, secreto, universal e periódico (inciso II), a
separação dos Poderes (inciso III) e os direitos e garantias individuais (inciso IV) (BRASIL, 1988).
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Raul Machado Horta entende que o Município está excluído dos entes que compõem
a União Federal, a Federação ou a República Federativa, sob o entendimento de que houve uma
absorção ascendente do Município pela CR/1988, o qual se tornou objeto de numerosas normas
constitucionais relativas à organização, ao funcionamento, à competência e até à criação de
Municípios, indicando a expansão do enquadramento normativo do Município pela CR/1988,
mas com a limitação da autonomia constitucional do Estado-membro na função organizatória
do Município, no exercício dos poderes reservados (HORTA, 1995).
Segundo essa doutrina que não reconhece o Município como um ente federativo, não
é de se estranhar, por esse motivo, a progressiva dilatação das normas constitucionais federais
relativas aos entes locais no ordenamento jurídico brasileiro. Essa exclusão, que tem a
intensidade de regra definidora da concepção federal de Estado, teria suas origens na CR/1891
(art. 1º), que prosseguiu, sem interrupções, nas Constituições Federais de 1934 (art. 1º), de 1937
(art. 3º), de 1946 (art. 1º e § 1º) e de 1967 (art. 1º) (HORTA, 1995).
Ainda, Raul Machado Horta, na mesma linha de entendimento dos autores alhures
mencionados, também reconhece que a ausência do Município na composição da União Federal
não constitui originalidade do Direito Constitucional brasileiro. Trata-se de regra geral nas
Constituições dos Estados Federais, o que confere singular eficácia a esse princípio universal
da organização federativa (HORTA, 1995).
A Federação ou a União Federal sem presença dos Municípios na sua composição está
consagrada na CR/1988 dos Estados Unidos Mexicanos, de 05 de Fevereiro de 1917 (art. 43);
na Constituição Federal da Venezuela, de 23 de janeiro de 1961 (art. 9º); na Constituição
Federal da Austrália, de 1º de outubro de 1920; na Lei Fundamental da República Federal da
Alemanha, de 23 de maio de 1949 (art. 20); no Ato Constitucional do Canadá, de 1867 (arts. 3º
e 5º); na Constituição Federal da Suíça, de 29 de maio de 1874 (art. 2º); na Constituição Federal
da Austrália, de 1º de janeiro de 1901 (art. 106), e na Constituição Federal da União Soviética,
de 7 de outubro de 1977 (HORTA, 1995).
A questão envolvendo a possibilidade de mudança constitucional na autonomia
municipal também é defendida expressamente por José Nilo de Castro, segundo o qual, admitese a desconstituição dos Municípios. E cita como exemplo deliberações sobre esse assunto,
inclusive sob a forma de EC, especificamente a Proposta de EC nº 297, de 1995, prevendo a
desconstituição do ente de direito público municipal que não atendesse aos critérios fixados no
inciso IV, do § 5º do art. 1º (CASTRO, 2010).
Mas, em outro aspecto, bem próprio, José Nilo de Castro afirma que o Município
apresenta-se como “entidade condômina” na formação do Estado-membro, dotada de
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atribuições constitucionais, situação esta que não é nenhuma novidade desde a Constituição de
1934, sendo que a CR/1988 supriu a falta apenas da auto-organização, mas sem lhe atribuir a
denominada “autonomia federativa” enquanto medida constitucional da soberania,
“insubmetida”, não podendo, assim, afirmar que se trata de um ente federativo. (CASTRO,
2010).
A ausência de participação dos Municípios seria justificada na fragilidade que poderia
trazer a partir da negociação dessa união nacional a partir das diversidades econômica, cultural
e social dos 5.570 municípios criados e distribuídos na organização política e administrativa do
Brasil14, restando bem claro que a Constituição, quando dispõe sobre o ente federado, o faz de
forma expressa, o que não ocorre em relação ao Município.
O parágrafo segundo, do art. 39, da CR/1988, com a redação atribuída pela EC nº 19,
de 4 de junho de 1998, ao tratar da manutenção das escolas de governo para formação e
aperfeiçoamento dos servidores públicos, o fez expressamente para a União, os Estadosmembros e o Distrito Federal, mas não em relação aos Municípios (BRASIL, 1988).
A mesma CR/1988, ao tratar da Advocacia Pública nos artigos 131 e 132, com a
redação atribuída pela EC nº 19 de 1998, sequer mencionou as Procuradorias dos Municípios,
limitando-se a dispor sobre a Advocacia Geral da União, os Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal (BRASIL, 1988).
No caso de intervenção federal, afirma José Nilo de Castro, a CR/1988 a estabeleceu
como punição em face do Estado-membro e do Distrito Federal, no item II do art. 34, para
repelir invasão de uma unidade a outra da federação, e no item V, para reorganizar as finanças
de unidade da Federação e não de Municípios. Numa situação de invasão de um município ao
outro, a CR/1988 reservou a intervenção do Estado-membro (art. 35, IV) e no que se refere a
finanças, (art. 35, I, II) (CASTRO, 2010). Essa intervenção do Estado no seu município não
permitiria afirmar que o ente municipal seja de fato um ente federativo.
A falta de essência federativa aos Municípios também é percebida a partir do art. 27,
parágrafo 1º, da CR/1988, que determina a aplicação, aos Deputados estaduais, das mesmas
imunidades material e formal aplicada aos parlamentares federais; aos vereadores foi reservada
apenas imunidade material, segundo disposto no art. 29, VIII, da Carta Política (CASTRO,
2010).

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com data de referência em 1º de
julho de 2015, as estimativas são de que as populações residem nos 5.570 municípios brasileiros.
14
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Essa ausência de essência federativa também é percebida no art. 22, parágrafo único,
da CR/1988, que não contempla o Município como delegatário das competências legislativas
de que trata, sendo restrita aos Estados-membros (CASTRO, 2010).
Essa corrente doutrinária contrária ao reconhecimento do Município como um ente
federativo entende que trivalência dos entes estatais (União, Estados e Municípios) não afasta
a teoria do federalismo dual, ou clássico-ortodoxa, enraizada a partir da CR/1891, mesmo
admitindo que o federalismo evoluiu na história, como o cooperativo a partir da CR/1934 até a
CR/1946, ou no federalismo de integração, com a CR/1967, ou de equilíbrio, a partir da
CR/1988 (CASTRO, 2010).
A doutrina que não reconhece ao Município o status de ente federativo, de certo modo,
reconhece como de pouco efeito a sua previsão no 1º da CR/1988, já que, em nenhum outro
artigo, dispõe expressamente sobre a transformação do Município em uma unidade federada.
Como José Afonso da Silva, indica diversos outros dispositivos que citam expressamente os
entes federados, referindo-se apenas aos Estados e ao Distrito Federal na formação da
Federação.

2.10.2 O Município é ente federativo
Diante do pensamento da doutrina que enxerga os Municípios como mera entidade
administrativo-política da Federação, espécie de unidade condominial dos Estados-membros,
há aqueles que, na sua maioria, os classificam como verdadeiros entes federativos, não se
limitando apenas à leitura do art. 1º da CR/1988.
É necessário, para melhor compreensão da teoria do município federativo, insistir na
redação do art. 1º da CR/198815, que dispõe que a República Federativa do Brasil é de fato e de
direito formada a partir da união indissolúvel de Estados-membros, Distrito Federal e
exatamente dos Municípios (BRASIL, 1988).
Pela literalidade da norma constitucional “primeira”, depois de seu preâmbulo, sendo
esta posição topográfica importante porquanto anuncia o surgimento da República Federativa,
é possível perceber-se que o constituinte empregou a partícula aditiva “e”16 em repetição
(“Estados e Municípios e Distrito Federal”). Isso reforça a ideia de que houve, de fato, a

A redação literal de parte do caput do art. 1º da CR/1988 é a seguinte: “A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal[...]” (BRASIL, 1988).
16
A partícula “e” é uma conjunção coordenativa utilizada com o sentido de adição na redação do caput do art. 1º
da CR/1988.
15
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intenção do constituinte de somar mais um ente federado àqueles classicamente já conhecidos
na teoria do federalismo (Estados-membros e Distrito Federal).
Segundo a doutrina contrária ao ente federativo municipal, a CR/1988 não lhe atribuiu
tratamento idêntico aos demais entes, o que não se afigura razoável, porém, será melhor
explicado mais adiante. Nesse momento, é importante indagar a mens legislatoris17 sobre a
criação de um ente federativo municipal, a partir dos trabalhos realizados pela “Comissão
Provisória de Estudos Constitucionais”, conhecida como Comissão Afonso Arinos, pois seu
presidente foi o jurista, ex-deputado federal e ex-senador Afonso Arinos de Melo Franco
(QUINTILIANO, 2012).
Uma comissão provisória criada pelo Executivo concluiu, em setembro de 1986,
alguns meses antes de a Assembleia Nacional Constituinte iniciar seus trabalhos, em fevereiro
de 1987, a elaboração de um anteprojeto de Constituição. Referido trabalho, fruto de um esforço
mais técnico, acabou não sendo enviado oficialmente ao Congresso Nacional, apesar de ter sido
publicado no Diário Oficial18 (QUINTILIANO, 2012), aspecto esse dos mais curiosos
envolvendo a constituinte de 1988, a desafiar pesquisa específica.
Interessa ao presente o Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, firmado também por
outros notórios, como Barbosa Lima Sobrinho, José Afonso da Silva, Miguel Reale, Paulo
Brossard de Souza Pinto e Raul Machado Horta, dentre outros, que dispunha, em seu art. 67,
que a República Federativa do Brasil seria constituída pela associação indissolúvel da União
Federal, dos Estados e do Distrito Federal.19 O mesmo Anteprojeto constitucional ao dispor
sobre os Estados-membros em seu art. 84, reafirmou sua autonomia em cinco níveis:
constitucional, política, legislativa, administrativa, financeira e jurisdicional. E, em relação aos
Municípios, o art. 112 dispunha que são meras “entidades territoriais dotadas de autonomia
política, administrativa, legislativa e financeira” (ANTEPROJETO, 1986).
O Anteprojeto dos notáveis permitia afirmar que o Município detinha autonomias,
exceto as constitucional e jurisdicional, mas não participava como ente federativo na
“associação” indissolúvel a que se refere o art. 67 para a formação da República Federativa (art.
1º) de que trata o artigo; eram meras “entidades territoriais” (art. 112).
Entre a conclusão do Anteprojeto constitucional da Comissão Afonso Arinos e os
trabalhos da Constituinte já instalada em 1987, muita coisa aconteceu. Os Municípios não foram
17

Intenção do legislador ao criar uma nova norma legal.
O Anteprojeto Constitucional elaborado pela Comissão Afonso Arino foi publicado no “SUPLEMENTO
ESPECIAL” ao nº 185 do Diário Oficial, numa sexta-feira, em 26 de setembro de 1986, Brasília – DF.
19
A redação literal do art. 67 do Anteprojeto Constitucional é a seguinte: “A República Federativa do Brasil é
constituída pela associação indissolúvel da União Federal, dos Estados e do Distrito Federal.”
18
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tratados pela Constituinte como meras “entidades territoriais” e acabaram sendo inseridos, ao
lado dos Estados-membros e do Distrito Federal, na “união indissolúvel” que resultou na
formação da República Federativa do Brasil, segundo disposição expressa e irrefutável do art.
1º da CR/1988 (BRASIL, 1988).
Importante registrar que Afonso Arino encabeçou a lista de Senadores da República
que participaram da Assembleia Nacional Constituinte e, por mais que seus estudos, que não
foram apresentados, fossem no sentido de não se reconhecer ao Município o status de ente
federativo, este acabou o sendo (juridicamente), tanto, que há quem defenda que por fim ao
ente político de direito público local atenta contra a forma federativa de Estado protegida de
apresentação de EC (cláusula pétrea) pelo art. 60, § 4º inciso I da CR/1988, não aparentando
ter sido a mens legislatoris a criar um “impasse” “lógico” ou “doutrinário” (QUINTILIANO,
2012).
O presente estudo não concorda apenas com Leonardo David Quintiliano, que afirma
que a Constituição atribuiu uma espécie de equiparação jurídica de ente federativo ao
Município. Ora, não há que se cogitar em equiparação a partir exatamente da norma do art. 1º
da CR/1988, que relaciona todos os entes que formam a República Federativa, inclusive os
Municípios, além de dispor sobre os seus princípios fundamentais.
Ademais, essa espécie de equiparação jurídica não se coaduna com o regime de
autonomias e competências atribuídas ao ente federativo municipal de uma forma nunca antes
vista em nenhuma outra Constituição pretérita do Brasil ou de outro país no mundo.
O que se pode afirmar é que, diferentemente da Comissão Afonso Arino, eclética em
termos ideológicos, tendo seu Anteprojeto recebido críticas dos setores mais progressistas da
sociedade à época, afinados com o compromisso de uma Constituição renovadora (ROCHA,
2007), a constituinte de 1988 cedeu às pressões políticas e sociais e acabou atribuindo ao
Município o status de ente federado, o que é confirmado no tocante à fixação de suas
competências, com rompimento ao que tradicionalmente se verificava como uma atribuição
genérica de competências para cuidar de assuntos de seu “peculiar interesse” para a previsão de
competências específicas de caráter político, organizativo, administrativo, financeiro e
legislativo sobre assuntos que passaram a ser de interesse local, mais apropriado para um ente
federativo com a prerrogativa de poder suplementar a legislação federal ou estadual no que
couber e de elaborar políticas públicas, além da instituição e arrecadação dos tributos de sua
competência e a aplicação de suas rendas; a administração, a criação, a organização e a
supressão de distritos; a prestação de serviços públicos locais; a promoção do ordenamento
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territorial e ocupação do solo urbano; e a promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural
local, além da tutela do meio ambiente (QUINTILIANO, 2012).
Por isso, concorda-se com Paulo Antônio Grahl Monteiro de Castro, segundo o qual,
direta ou indiretamente, todos os preceitos constitucionais aplicáveis aos Municípios têm a
dupla finalidade de dar eficácia ao princípio republicano, garantindo o autogoverno local e
assegurando mecanismos republicanos de funcionamento do Município nas suas relações
internas. Também com razão o autor, quando afirma que, no Brasil, sempre existiu uma relação
direta entre os Municípios e a União, conduta essa típica dos entes federados, como a que havia
entre algumas oligarquias locais e a Metrópole no Império, relação que recebia, sim, algumas
críticas, mas frágeis, por fundamentadas em supostas violações a uma suposta tradição, “como
se o pensamento jurídico fosse matemático, imutável, perene” (CASTRO, 2014).
Para alguns, existe inclusive uma pedra angular caracterizadora da autonomia do
Município, formada a partir da junção dos artigos 18, 29 e 30 da CR/1988 que fez com que a
autonomia municipal alcançasse uma “dignidade federativa” (BONAVIDES, 214).
Segundo o autor, o art. 29 trouxe acréscimo considerável de institucionalização em
reforço à realidade federativa estabelecida a partir do art. 18, naquilo que determina que o
Município seja regido por lei orgânica. Mas não seria qualquer lei, é uma lei qualificada por
quórum de dois terços dos membros da Câmara Municipal, análogo ao que possuem as Cartas
Constitucionais, com o aditivo da norma do art. 30 que dispõe sobre as competências do
Município, de forma ampla e nunca antes vista em qualquer texto antecedente do
constitucionalismo brasileiro, o que, para o autor, é considerada uma inovação de fundo e de
substância que afasta as dúvidas acerca da autonomia municipal (BONAVIDES, 2014).
No mesmo sentido de Paulo Bonavides, que também propõe em sua obra Constituinte
e Constituição uma federação de regiões no Brasil, especialmente em relação ao Nordeste
(BONAVIDES, 2010), apresenta-se José Luiz Quadros de Magalhães com a obra Poder
Municipal, em que analisa a estrutura do Estado constitucional, principalmente o Estado
brasileiro, na conformação dada pela Constituição de 1988. Segundo o autor, mesmo que a
doutrina contrária ao reconhecimento do status de ente federado aos municípios enumere
diversas razões, nenhuma delas seria suficiente para abalar a única característica capaz de
descaracterizar o status de ente federativo do Município, atribuído pela autonomia política
tratada pela CR/1988 (eleição direta do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores), além de um
poder constituinte, por simetria, reformador da Lei Orgânica Municipal, ou para alguns, da
Constituição Municipal (MAGALHÃES, 1999).

78

Esse entendimento também é acompanhado por Regina Maria Macedo Nery Ferrari,
segundo a qual, a principal novidade em relação à autonomia do ente federativo municipal é
exatamente a capacidade que tem de elaborar sua Lei Orgânica e demais leis, além de ser a
própria CR/1988 que determina a vida dos Municípios e não a Constituição do Estado no qual
se situa (FERRARI, 2011).
Diante de todos esses fundamentos, a falta de representação no Senado ou na Câmara
não são realmente motivos fortes o suficiente para afastar do Município a sua posição
constitucional de ente federativo dotado de autonomias já mencionadas, sendo esse um
pensamento perfilhado ao modelo de Federação de dois níveis, clássico, “inegavelmente” o
mais comum”, já há tempos superado (CASTRO, 2014).
Diante da presença de interpretações ainda arraigadas em um federalismo dual e
estanque, entendem-se justificáveis as críticas feitas por Thiago de Oliveira de que a Federação
brasileira ainda se comporta de forma excessivamente centralizadora, em explícita negação da
ampliação significativa do papel dos Municípios trazida pela CR/1988, o que, para o autor, seria
o mesmo que andar na contramão da tendência mundial de valorização da atuação das esferas
locais como solução para impasses federativos (OLIVEIRA, 2010).
Segundo Paulo de Bessa Antunes, em seus estudos sobre Federalismo e Competências
Ambientais no Brasil, esclarece que a aceitação de um “poder local” caracteriza o Município
como ente federado, sendo essa uma das mais relevantes transformações do federalismo,
também percebida no Canadá, a partir do reconhecimento das comunidades indígenas (first
nations) com um nível legítimo de poder político (com status de ente federado) (ANTUNES,
2015).
Diante de toda a evolução histórica do federalismo brasileiro e das contribuições do
federalismo no mundo, especialmente o norte-americano, é possível se afirmar que o
Município, ao menos na CR/1988, não recebeu tratamento de mera entidade políticoadministrativa como pretendeu a Comissão Afonso Arinos, tendo sido erigido — enquanto
poder local dotado de autonomias, como auto-organização, autoadministração, autogoverno,
dentre outras — ao status de verdadeiro ente federado, essencial à Federação brasileira, segunda
pedra angular constitucional, formada a partir da conjugação, dentre várias, especialmente dos
arts. 18, 29 e 30 da CR/1988.

2.11 Federalismo Ambiental, direito fundamental e dimensão jurídico-política da
sustentabilidade
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O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum de todos, essencial à sadia
qualidade de vida, que deve ser protegido e preservado pelo Poder Público e toda a coletividade
para as presentes e futuras gerações, conforme disposto no art. 225 da CR/1988, de natureza
difusa, é direito subjetivo que independe de nacionalidade, raça, sexo, idade, estado de saúde,
profissão, renda ou residência (MACHADO, 2016)
O uso da expressão “todos” da norma do art. 225 da CR/1988 alarga o alcance desse
direito, difundindo-o na coletividade, e, ainda, assegura que não ocorram exclusões, pois não
particulariza sujeito de direitos. Seria aquilo que Paulo Affonso Leme Machado considera como
um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo, ou seja, “transindividual”,
exemplo mais característico de interesse difuso que se expande e atinge a todos numa sociedade
(MACHADO, 2016).
Dessa forma, é possível asseverar que o meio ambiente recebeu tratamento
constitucional como verdadeiro direito fundamental naquilo que, para alguns, traz consigo uma
carga de valores ideais da ordem social, ou em razão da sua institucionalização constitucional,
em que o indivíduo tem direito a um meio ambiente sadio (MILARÉ, 2014). Mesmo que alguns
defendam que o tema meio ambiente foi tratado no Título VIII, “Da Ordem Social” e não no
Título II, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, essa posição a partir de uma localização
topográfica na CR/1988 não se sustenta, uma vez que diversos direitos fundamentais estão
distribuídos pelo seu texto e são identificados pela sua essencialidade, universalidade,
indispensabilidade, indivisibilidade e caráter absoluto (SAMPAIO, 2013).
Como é do conhecimento de muitos, direitos fundamentais são localizados ao longo
do texto da CR/1988, e, por mais que isso não fosse uma vontade expressa do constituinte —
tanto, que existia uma Comissão de Sistematização para trabalhar em seu texto —, percebeu-se
que direitos sociais estavam distribuídos ao longo do texto da CR/1988. Não foi à toa que o
texto final recebeu por parte de alguns a alcunha de “colcha de retalhos”. (PRADO, 2007).
Mesmo que se atribua pouca sistematização de direitos fundamentais no texto final da
constituinte, é importante lembrar que estudos importantes antecederam a própria constituinte.
Era o caso da Comissão Afonso Arinos e o Projeto Constitucional (QUINTILIANO, 2012), o
que, em tese, milita contra a forma açodada como a constituinte pode ter conduzido os seus
trabalhos de sistematização final do texto da CR/1988.
Outra crítica que se faz à pecha de “colcha de retalhos” atribuída à CR/1988 é a partir
da leitura do Título IX, que anuncia tratar-se de disposições gerais, porém, dispõe sobre serviços
notariais, fiscalização, controle sobre comércio exterior, venda de combustíveis e outros
assuntos que são qualquer coisa menos generalidades, ficando evidente que houve, sim, artigos
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desconexos, na tentativa de sistematizar as normas, o que não deixa de ser um prejuízo para os
operadores do Direito que fazem uso da interpretação sistemática (PRADO, 2007).
Direitos fundamentais estão realmente distribuídos pelo texto constitucional e não
seria diferente em relação ao meio ambiente.
Poderia a constituinte ter incluído o meio ambiente ecologicamente equilibrado no rol
do art. 5º, da CR/1988, no entanto, essa não foi uma opção. Mas isso não permite se afirmar, de
forma simplista, que teria sido um equívoco de sistematização. Muito pelo contrário, mesmo
que fosse possível o tratamento do meio ambiente no “Capítulo I - Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos “, do “Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, quis o
constituinte, em termos de sistematização, atribuir tratamento constitucional ao meio ambiente
como direito fundamental a partir do “Capítulo VI - Do Meio Ambiente, do Título VIII - Da
Ordem Social”. E mesmo que tenha sido dedicado apenas o art. 225, com seus parágrafos e
incisos, nunca antes na história das Constituições brasileiras atribuiu-se tamanha relevância ao
meio ambiente.
Para alguns, o art. 225 da CR/1988 é uma síntese, não exaustiva ou incompleta, de
vários, senão todos os dispositivos ambientais que permeiam a constituição, estando
umbilicalmente ligado à proteção da vida e da saúde, à dignidade da pessoa humana e à
funcionalidade ecológica e social da propriedade (CANOTILHO et. al., 2008). Alia-se a isso
diversas outras disposições constitucionais, inclusive ligadas à própria ordem econômica e
financeira naquilo que o art. 170, VI da CR/1988 dispõe à iniciativa privada observância ao
princípio da “defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”
(BRASIL, 1988).
Assim, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos, transindividual,
transgeracional, é direito fundamental e, para alguns, relacionado à própria vida. No Brasil, não
haveria dúvidas de que o meio ambiente é considerado um direito fundamental, em que reafirma
que direito de “todos” é exatamente porque cada indivíduo tem direito fundamental e subjetivo
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo que a própria CR/1988 assegura a esse
mesmo indivíduo direito de petição aos órgãos públicos, como a ação popular ambiental, a ação
civil pública, o mandado de segurança coletivo ambiental e o mandado de injunção ambiental
para a tutela desse direito fundamental (COSTA, 2013).
Há quem entenda que o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial para uma vida digna e sadia, também se estende a toda a humanidade,
não estando restrito à titularidade de indivíduos, atingindo grupos e toda a coletividade. Seria
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um direito fundamental da coletividade que o usufrui e ao mesmo tempo está incumbida,
juntamente com o Estado, de promover sua defesa e preservação (CASTRO, 2014).
A literatura jurídica recorrente revela a titularidade de direitos fundamentais por
grupos sociais não personalizados, coletividade ou mesmo pela humanidade e que, de certo
modo, haveria uma busca pelo reconhecimento de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado diante das peculiaridades de grupos sociais ou humanos, inclusive alguns oprimidos
a exemplo de minorias étnicas, religiosas e raciais, ao mesmo tempo em que afloram interesses
que perpassam fronteiras de etnias e nacionalidades. A partir desse raciocínio, alerta-se que
postular, simultaneamente, direitos de alguns e ao mesmo tempo o direito indivisível de todos,
sob o rótulo de “direito coletivos”, não se revela mais suficiente naquilo em que existem
opressões a determinados grupos específicos de pessoas, mas também pretensões que envolvem
todos os seres humanos, inclusive os habitantes do futuro (SAMPAIO, 2013).
Essa concepção de meio ambiente de todos, direito fundamental e difuso, numa relação
entre homem e natureza, impõe, principalmente ao poder público, atuar para sua proteção e
preservação, principalmente considerando-se que os danos ambientais estendem-se a ela
própria e não se restringe a fronteiras territoriais construídas pelo homem (CASTRO, 2014), o
que remete o estudioso necessariamente à noção de sustentabilidade constitucional, que, para o
presente trabalho, será analisado apenas sobre uma dimensão jurídico-política (FREITAS,
2011).
Dimensão jurídico-política da sustentabilidade refere-se exatamente ao Estado
Sustentável de Direito. Noutros termos, o Estado vinculado ao Direito, que busca concretizar
os direitos fundamentais de bem-estar das atuais gerações de maneira que sejam duradouros,
sem descuidar das futuras (FREITAS, 2011).
Fala-se também em dimensão jurídica da sustentabilidade. Nesse aspecto, a
degradação ambiental tem ligações com os fenômenos sociais, por exemplo, do aumento da
criminalidade que, por sua vez, se relaciona com a degradação ambiental, e vice-versa, o que
remete ao Estado dever de agir de maneira a tentar manter o equilíbrio das relações sociais,
pois, diante do desequilíbrio nessa balança, poderá advir degradação social e ambiental
(FREITAS, 2011).
As dimensões da sustentabilidade são variadas, apresentando contornos éticos,
econômicos, ambiental, sendo importante frisar que estão relacionadas e “entrelaçadas” naquilo
que se resolveu denominar de dialética da sustentabilidade (FREITAS, 2011).
Desse modo, cogita-se uma sustentabilidade multidimensional numa compreensão
integrada da vida em contraponto ao “fisicalismo” estritamente material, com vinculações com
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questões que envolvem empatia, equidade entre gerações, longevidade digna e
desenvolvimento limpo (FREITAS, 2011).
A Sustentabilidade nessa dimensão jurídico-política apresenta-se, então, como
princípio ético, social, econômico, ambiental e também jurídico-político, que pressupõe uma
transformação do estilo de vida em todos os aspectos, como parte do projeto de religação dos
seres vivos e da afirmação da responsabilidade compartilhada. O desenvolvimento sustentável,
ou a “sustentabilidade do desenvolvimento”, não seria simplesmente a continuidade do
crescimento econômico “cego” e a “qualquer custo”. A postura sustentável é aquela que não
acarreta sacrifícios desproporcionais à vida naquilo em que seja ecologicamente responsável e
segura. Sendo um comportamento voltado à vida, é “bioética”, “autodeterminada”,
“materialmente justa”, “não maleficente” e “beneficiente” (FREITAS, 2011).
Diante desse cenário, em que a sociedade tem cada vez mais procurado desenvolverse a partir do crescimento econômico desenfreadamente e sem limites, tendo o próprio homem
permitido conduzir-se pelo materialismo e pelo consumismo exacerbados, ao ponto de
desequilibrar a balança ecológica, que, segundo alguns autores, o contexto pode ser visto como
uma genuína “irresponsabilidade organizada” (LEITE; AYALA, 2010), a sustentabilidade
nessa dimensão jurídico-política apresenta-se como um importante instrumento para eficácia
do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia
qualidade de vida, trazendo equilíbrio para essa balança. Diante desse cenário de sociedade de
risco, incumbe ao poder público adotar medidas de proteção e preservação do meio ambiente,
e principalmente o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento
sustentável (CASTRO, 2014).
Busca-se, com o presente trabalho, diante desse cenário de sociedade de risco
contraposto à busca do desenvolvimento sustentável, concentrar esforços sobre a atuação dos
entes públicos, que deve ser a mais eficiente e coordenada possível, ao menos para que sejam
alcançados níveis razoáveis e proporcionais de utilização racional dos recursos naturais.
Nesse aspecto, a descentralização política no contexto de federalismo centrífugo
mostra-se especialmente necessário ao atingimento dos objetivos constitucionais de tratamento
adequado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A presença de um único centro é
característica marcante da centralização, enquanto a descentralização se apresenta por
intermédio de “múltiplos de centros”, ou por uma “pluralidade” destes (BARACHO, 1986).
As dimensões continentais do Brasil não permitem se determinar que a centralização
das decisões políticas possa ser mais eficaz que a distribuição desse poder pelo território no que
se refere à proteção do meio ambiente. O país é dotado de biodiversidade e reservas naturais
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distribuídas pela vastidão de seu território continental, e, para que seja realmente possível um
controle mais efetivo sobre as intervenções humanas lesivas à natureza, necessário se faz
descentralizar os campos político e administrativo, o que também exigirá do Estado uma
atuação mais firme, uma melhor normatização, fiscalização e, inclusive, efetiva atuação
positiva, e não meramente repressiva, em prol do meio ambiente, mostrando-se mais razoável
e necessário que as ações de proteção provenham de diversificados centros de poder ao invés
de apenas um (CASTRO, 2014).
Essa descentralização, entendida como essencial para a melhor proteção ambiental,
deve se dar de forma cooperativa e coordenada entre os entes da federação, antes de tudo, em
razão da previsão do art. 225 da CR/1988, de que a proteção ambiental é um dever de “todos”,
incluindo-se as diversas esferas de poder político juntamente com toda a coletividade nessa
proteção, que deve se realizar em conjunto, em união de esforços, de forma sinérgica, para que
seja eficaz, especialmente na atuação administrativa, segundo os preceitos normativos contidos
no parágrafo único do art. 23 da CR/1988, que dispõe sobre a competência comum e de forma
cooperativa entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (BRASIL, 1988).
Essa associação de esforços, com sinergia entre os entes, remete à discussão sobre qual
estrutura de organização é adequada para lidar com políticas públicas sobre meio ambiente, o
que envolve diversas hipóteses, dentre as quais, constituir um ente específico ou adotar uma
“transversalização” do tema nas estruturas governamentais (ARAÚJO; VIANA, 2009).
Em breve análise, no Brasil, a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, tratou de dispor
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação
e a LC nº 140/2011 tratou de fixar normas, em regulamentação ao disposto nos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 e parágrafo único, da CR/1988, ao dispor sobre
a cooperação que deve existir entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas
ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer
de suas formas e à preservação das florestas (BRASIL, 1988), mesmo assim não tem se
mostrado suficiente, para alguns em razão da natureza Nacional do SISNAMA (Sistema
Nacional do Meio Ambiente), que concentra importantes decisões em mãos da União
(ARAÚJO; VIANA, 2009).
Dessa forma, para que a descentralização defendida neste estudo como a forma
adequada de se lidar com a matéria ambiental em todas as suas nuances, precisará também se
entrelaçar com a “solidariedade” e a “participação social”, que passa necessariamente pela

84

compreensão do princípio da “subsidiariedade”, que constitui um dos três princípios básicos
juntamente com os da autonomia e o da interdependência e que norteiam o sistema federativo
(SACARDUA; BURSZTYN, 2003).
Tendo em vista os aspectos abordados, a descentralização apresenta-se como elemento
essencial para o melhor cumprimento da proteção ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado enquanto direito fundamental, num contexto de Federalismo cooperativo, mediante
a atuação coordenada e sinérgica de mais de um ente federado, em busca de um
desenvolvimento sustentável, sendo importante, neste momento, analisar-se a distribuição
constitucional das competências ambientais.
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3. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Os estudos até aqui desenvolvidos apresentam uma evolução histórica desde o
surgimento do federalismo dual e centrípeto, a partir da Constituição dos EUA de 1787,
chegando às grandes crises do início do Século XX.
A experiência dos EUA influenciou a instituição do federalismo centrífugo no Brasil
a partir da Constituição da República de 1891, que sucedeu ao Decreto nº 1, de 1889, porém,
sem aquele sentimento de formação nacional, por isso, considerado centrífugo (ANTUNES,
2015).
As grandes crises mundiais (Primeira Guerra Mundial e a quebra da Bolsa de Nova
York, em 1929) forçaram o governo dos EUA a adotar uma série de medidas conhecidas como
o “New Deal” que, em suma, resultaram no surgimento de um federalismo de cooperação como
resposta eficaz para solução dos problemas à época, principalmente econômicos (HORBACH,
2013).
Novamente, o Brasil aproveitou a experiência norte-americana, ao também adotar um
federalismo cooperativo entre os entes, porém, em três níveis, sendo o Município erigido como
verdadeiro ente federativo, ao lado da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal, a
partir da CR/1988, não havendo, contundo, consenso na doutrina.
Definida a historicidade e alguns conceitos que testam a primeira hipótese deste
trabalho sobre o surgimento do federalismo e sua introdução no Brasil, adentra-se ao problema
da distribuição das competências legislativa e administrativa entre os entes federativos em
matéria ambiental, com enfoque no Município dotado de autonomias, inclusive ambientais.
Como sabido, o Estado Federal é caracterizado pela presença de mais de uma ordem
jurídica sobre o território e atinge um conjunto de pessoas. Dessa maneira, a repartição de
competências entre os entes da federação apresenta-se como mecanismo adotado pela CR/1988
para evitar conflitos, desperdício de esforços e de recursos durante a ação dos entes federativos
(MENDES; BRANCO, 2016).
A doutrina aponta para a dificuldade, inclusive notória, em se identificar com precisão
as matérias que competem à União, aos Estados-membros e aos Municípios. Por isso, entendem
alguns que a autonomia de cada um dos entes federativos pressupõe a repartição de
competências para o exercício da atividade normativa (SILVA, 2016).
Ao se voltarem os olhos para a questão do meio ambiente, a sua valorização é posta
no texto constitucional como um princípio, que inclusive fundamenta a atividade econômica
(art. 170, VI c/c art. 225 da CR/1988). A proteção ambiental está inclusive inserida em diversas
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modalidades de competências e tem gerado diversas dificuldades interpretativas (indefinição
jurídica, incerteza e instabilidade). Esse enfrentamento, entendem alguns, tem sido feito com
olhos para o passado, em que se aplica o federalismo cooperativo em sua vocação centralizadora
e valorativa das competências da União, preterindo-se, por exemplo, a aplicação do princípio
da subsidiariedade muito empregado na União Europeia (ANTUNES, 2015).
As diferentes interpretações, por exemplo, sobre a distribuição das competências
comuns e concorrentes, acabam por gerar sobreposição de normas e de ações, causando
contradições e conflitos que devem ser evitados, ao mesmo tempo em que se deve buscar uma
coordenação (CASTRO, 2014).
Pretende-se,

assim,

apresentarem-se

algumas

considerações

teóricas

sobre

descentralização política, espécies de competências, teoria dos poderes implícitos,
preponderância do interesse e subsidiariedade para, então, analisar-se a posição do Município
nessa repartição das competências ambientais no Brasil.

3.1 Descentralização
Descentralização política é a principal característica do federalismo e sua compreensão
passa, antes de tudo, pelo entendimento do que vem a ser centralização, estando ambas ligadas
à forma de Estado.
Centralização, numa concepção simplista, literal, remete à ideia de centro único, ou
unidade de centro; descentralização remete a vários centros (pluralidade de centros).
Desse modo, a descentralização no federalismo ocorre quando certos grupos ocorrem
no seio do Estado e detêm algumas prerrogativas concernentes ao poder público,
desempenhadas mediante órgão escolhido por eles e dotado de certa independência. O Estado,
enquanto autoridade central, mantém sua existência com plenitude, integralidade e supremacia
e convive com a estrutura e o funcionamento das autoridades descentralizadas (BARACHO,
1986).
Essa concepção traçada pelo Professor José Alfredo de Oliveira Baracho em sua
Teoria do Federalismo remete à ideia de unidade de poder, um único centro, que se irradia por
todo o território estatal. Tem-se, assim, que a soberania remete a uma ideia de unicidade dos
órgãos para todo o território e que a descentralização seria uma medida visando tornar as
decisões mais efetivas para a vida em sociedade (FERRARI, 2011).
Para o atingimento dessa efetividade, ocorre uma distribuição em circunscrições
administrativas subordinadas hierarquicamente à administração central e, de outro lado, há uma
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descentralização política: faculdade de editar leis e de apresentar os caminhos que o Estado
deve trilhar, seus fins, ou do poder político, também percebida em Estados unitários
(FERRARI, 2011).
A descentralização no Estado unitário ocorre quando há mera delegação por lei do
único núcleo de poder constituído pela Constituição. Diferentemente do Estado unitário, a
federação seria uma forma especial de Estado de descentralização política, em que a
competência decorre da Constituição e não de uma simples delegação do poder central
(FERRARI, 2011).
A descentralização simplesmente significa que certos poderes do governo central,
legislativos, regulatórios ou administrativos, são redistribuídos ou delegados a um nível inferior
de governo. Isso pode acontecer em sistemas políticos federais ou unitários. A Grã-Bretanha,
por exemplo, um estado fortemente unitário até recentemente, tem tido, não obstante, uma longa
tradição de governo local descentralizado20 (HUEGLIN, 2003).
Há quem afirme, e com peculiar razão, que a intensidade de descentralização, se em
maior ou menor grau, está relacionada a uma série de fatores que vão desde o processo de
formação do Estado até tensões internas inerentes à “dinâmica política, econômica e social do
país.” Seria, então, o federalismo, nessa dinâmica, um verdadeiro compartilhamento de
competências entre unidades territoriais de poder que, embora dotadas de autonomia, não se
podem separar (SAMPAIO; PINTO, 2015). Seria, assim, o federalismo, um sistema político
complexo e sob tensão nos diferentes níveis de governo que disputam espaços políticos e
institucionais, principalmente a alocação de recursos, que, na maioria das vezes, estão
concentrados em mãos dos governos centrais (ANTUNES, 2015).
Portanto, o termo descentralização é aberto, podendo se referir à distribuição da
administração, aos poderes fiscais e ao próprio poder político do poder central aos entes
subnacionais sob o território e pessoas. Isso exige uma diversidade de formas, diferentes
princípios e propósitos que se apresentam em três espécies: desconcentração, delegação e
devolução. O princípio do compartilhamento entre as unidades nacionais e subnacionais é
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Para melhor compreensão da matéria, mesmo que em contradição mínima das boas regras de formatação,
apresenta-se a seguir a passagem do texto em seu vernáculo original para melhor análise pelo leitor:
“Decentralisation simply means that certain powers of the central government, legislative, regulatory or
administrative, are redistributed or delegated to a lower level of government. This can happen in federal or in
unitary political systems. Britain, for example, a strongly unitary state until recently, nevertheless has had a long
tradition of decentralised local government. In the context of federalism as an institutionalised form of divided
government, decentralization includes a constitutional guarantee that these powers cannot be taken away from the
lower level of government without its own formal consent. Decentralisation in federal systems means, in other
words, a formal shift in the constitutionally designed balance of powers” (HUEGLIN, 2003, p. 316).
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percebido apenas nessa última espécie, em que a autonomia legal, financeira e política às
entidades subnacionais é garantida mediante acordo sobre áreas de atividade (CROOK, 2003).
No contexto do federalismo como uma forma institucionalizada de governo
distribuído, a descentralização em sistemas federais significa, em outras palavras, uma mudança
formal na análise dos poderes constitucionalmente definidos (HUEGLIN, 2003).
O que não se pode perder de vista é que essa forma de descentralização é acompanhada
também de competências que são exercidas pelos órgãos locais ou regionais. Caso essa
competência tenha sido atribuída para a periferia e restrita à execução e à aplicação das decisões
do poder central, fala-se em “descentralização administrativa” ou “de administração”
(FERRARI, 2011).
Desse modo, a descentralização pode ser conceituada como redistribuição
constitucional do poder político entre unidade central e periferias subnacionais do território para
o desempenho das competências definidas e de maneira a tornar efetiva as ações dos governos
sobre a vida das pessoas em sociedade.

3.2 Competências
Competências, para o presente estudo, são matérias que a Constituição distribui entre
as entidades autônomas e que passam a compor seu campo de atuação governamental. São, por
assim dizer, as diversas “modalidades de poder” delimitados (especificação de matérias) que se
outorgam aos órgãos ou entidades estatais para que possam realizar suas funções numa
concepção de exercício do poder de governo (SILVA, 2016).
Numa breve análise comparativa, pode-se observar que a repartição de competências
está relacionada com o tipo histórico de federação, em que pode haver maior ou menor grau de
descentralização, como já havia sido anunciado anteriormente. Nos Estados Unidos, por
exemplo, a descentralização do poder é mais acentuada nos Estados-membros. No Brasil, o
campo de atuação dos Estados-membros é mais limitado, em razão das competências dilatadas
da União e da presença de competências exclusivas aos Municípios (SILVA, 2016).
Uma classificação de competências muito empregada é apresentá-la de forma mais
simplista, em dois grupos: político (legislativas) e administrativo. A competência legislativa
também seria apelidada de “formal” e seria verticalizada, piramidal, fundada no princípio da
predominância do interesse (geral, regional e local, correspondentes, respectivamente, à União,
aos Estados e aos Municípios) e as administrativas, também conhecidas como materiais, são
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horizontalizadas, paralelas ou cumulativas, em que a atuação de um ente não exclui a do outro
(CASTRO, 2014).
A inobservância à repartição constitucional das competências legislativas e
administrativas é vista como uma violação à forma federativa de Estado, cláusula pétrea, e, para
ser evitada, é necessário que exista uma correlação entre as competências administrativas com
as legislativas e respeito ao critério da predominância dos interesses para que não ocorra
superposição que possa originar desequilíbrios e conflitos de competências (CASTRO, 2014).

3.3 Predominância do interesse
A predominância do interesse é princípio constitucional norteador da repartição de
competências entre as entidades componentes do Estado federal, segundo o qual à União
caberão aquelas matérias e questões de interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados
tocarão as matérias e assuntos de predominância regional, e aos Municípios os assuntos de
interesse local (SILVA, 2016).
Em relação ao Município, tinha-se um peculiar interesse local, geral e aberto, nos
textos das Constituições Federais de 1891 (art. 68), de 1934 (art. 13), de 1937 (art. 26), de 1946
(art. 28, inciso II), de 1967 (art. 16, inciso II) e na EC de 1969 (art. 15, inciso II). Considerandose que em quase um século de vigência sem se chegar a um conceito satisfatório do que seja
peculiar interesse local (SILVA,2016), a CR/1988 rompeu com tal expressão e adotou, em seu
lugar, a noção de predominância do interesse local (art. 30, inciso I) (BRASIL, 1988).
Adotar uma técnica simplista sobre a repartição de competências talvez não seja
apropriada diante de um modelo federativo de três níveis e com nítida ampliação das tarefas do
Estado, em que há uma necessidade de se equilibrarem as autonomias conferidas aos entes,
segundo definição de suas competências, que podem ser exclusivas ou simplesmente privativas,
com possibilidade de delegação; além de comuns, em que se preveem atuações paralelas e
setores concorrentes, em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais
ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados a competência suplementar,
como é o caso do sistema adotado pela Constituição da República Federal da Alemanha (arts.
70 a 75) (SILVA, 2011).
A CR/1988 adotou sistema complexo, assemelhado ao alemão e, como este, também
busca equilíbrio federativo na repartição de competências, o que não é tarefa das mais fáceis,
sendo notórias as dificuldades em se definir com precisão quais matérias devem ser entregues
a cada um dos entes da Federação (SILVA, 2011).
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Desse modo, não se afigura razoável uma técnica simplista para se compreender a
repartição constitucional de competências, pois percebe-se do texto da CR/1988 uma
enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes reservados, remanescente, ou
que sobra a uma entidade após a enumeração da competência da outra, como é a hipótese dos
Estados (art. 25, § 1º); ou residual, como a própria nomenclatura indica, decorrendo do resíduo
que fica depois de descritas as competências de todas as entidades, sendo, por exemplo, matéria
tributária que possa surgir, de competência da União (art. 154, I); além da definição de poderes
aos Municípios (art. 30), em que se observa, com essa reserva de campos específicos (nem
sempre exclusivos, mas apenas privativos) possibilidade de delegação (art. 22, parágrafo
único); áreas comuns em que se preveem atuações paralelas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios (art. 23), e setores concorrentes entre União e Estados, em que a
competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais compete à
União, enquanto se atribui aos Estados e aos Municípios a possibilidade supletiva (SILVA,
2016).
Como se percebe, diante dessa complexidade, há necessariamente uma busca pela
sistematização que permita uma melhor compreensão da repartição dessas autonomias de poder
na Federação brasileira, tendo a doutrina apresentado a seguinte classificação em dois grupos e
respectivos subgrupos: O primeiro grupo, denominado competência material subdivide-se em
competências exclusiva (art. 21), comum, cumulativa e/ou paralela (art. 23). O segundo grupo,
denominado competência legislativa, reparte-se em competência exclusiva (art. 25, parágrafos
1º e 2º), privativa (art. 22), concorrente (art. 24) e suplementar (art. 24, parágrafo 2º), valendo
salientar que a exclusiva, por ser indelegável, se diferencia da privativa, que é delegável (art.
22, parágrafo único) nesse particular (SILVA, 2011).
Todo o esforço interpretativo deve ser empreendido para, diante desse cenário de
complexidades e generalidades em relação à distribuição das autonomias entre os entes da
federação, evitar violações que possam surgir de eventuais conflitos de competências,
legislativa ou administrativas, que em última análise atenta contra a cláusula pétrea da forma
federativa de Estado (art. 60, parágrafo quarto, inciso I) (CASTRO, 2014).
O argumento de soberania tem menor relevância, naquilo que critérios de distribuição
de competências são mais importantes, mesmo que limites mais precisos ainda não tenham sido
alcançados e que, por isso, vulnerabilidades estejam presentes, conforme “contingências
históricas” (FARIAS, 1997).
Feito o alerta e ressaltada a relevância da repartição de competências para o
federalismo, importante que exista, para uma eficaz proteção ambiental, correlação entre as
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competências administrativas e as legislativas, que, em determinadas situações, podem não ser
expressas, mas sem afastar a preponderância dos interesses que a CR/1988 atribuiu a cada ente,
o que remete à análise da teoria dos poderes implícitos.

3.4 Teoria dos poderes implícitos

Jose Afonso da Silva, ao discorrer sobre um outro prisma de classificação das
competências constitucionais (quanto à forma, conteúdo, extensão e origem, competências), ao
tratar do critério quanto à forma, subdividiu-o em “enumerada” ou “expressa” (arts. 21 e 22,
por exemplo), reservada, remanescente ou residual (art. 25, parágrafo primeiro), e implícita ou
resultante, que, no entender do jurista, deve-se considerar, com esteio na razoabilidade, a prática
de atos ou atividades pelos entes da federação necessários ao exercício de poderes expressos,
ou reservados (SILVA, 2016).
Mesmo que se invoque, como quis José Afonso da Silva, a razoabilidade para revelar
o poder implícito do ente federativo, essa competência na verdade é deduzida por ilação lógica
e extraída exatamente da competência expressa ou, noutros termos, a Lei Maior confere poderes
explícitos à União, aos Estados federados, aos Municípios e, dentro desses poderes, estão
implícitos outros tantos que naturalmente deles se obtêm (MATTOS NETO, 1998), sendo o
princípio da razoabilidade um segundo elemento revelador, mas não o primeiro.
A origem desses poderes implícitos, em se tratando de estudo do federalismo, também
tem raízes nos EUA: no caso histórico denominado “McCulloch vs. Maryland”, julgado pela
Suprema Corte em que o “Second Bank of America”, representado pelo Gerente de sua filial no
Estado de Maryland, foi provocado judicialmente pelo ente federado para pagar multa vultosa.
Maryland reivindicava a taxação e defendeu que a Constituição norte-americana não conferiu
poderes ao Congresso para criar um Banco. Já os defensores da competência do Congresso
fundamentaram que, se a Constituição conferia, entre outros assuntos, competência para cunhar
moeda, regular seu valor e disciplinar o comércio com nações estrangeiras, também assegurava,
de forma implícita, os meios para executar esses fins (CASTRO, 2014).
As consequências dessa teoria são percebidas dentro e fora do ordenamento jurídico
dos EUA e, em suma, têm reforçado o entendimento segundo o qual a análise de finalidade ou
“escopo” da competência serve para apresentar uma variedade de poderes implícitos, sobretudo
pelo caminho que vai do fim ao meio de realizá-lo. Assim, se a finalidade é a atribuição de
determinada competência, permite-se pressupor outra competência, implícita. Vale o exemplo:
se ao Chefe do Executivo é atribuída competência para nomeação e destituição de agentes
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públicos, pressupõe-se poder sobre o estabelecimento e manutenção de um corpo burocrático.
Tais competências tácitas também podem ser reveladas com o auxílio da analogia e
interpretação extensiva: se a Federação possui autonomia expressa para concluir tratados
internacionais, há de lhe ser reconhecido, como um poder menor, a execução de atos inerentes
a relações internacionais e a condução dos negócios exteriores (SAMPAIO, 2002).
A aplicação dessa teoria em um federalismo cooperativo como o brasileiro tem como
resultado a atribuição de poderes às entidades subnacionais, especialmente em matéria
ambiental envolvendo as competências comuns (administrativas) ou concorrentes (legislativas).
Assim, se determinado ente tem como atribuição o dever expresso na Constituição Federal de
proteger administrativamente o meio ambiente, pressupõe-se o poder implícito de legislar sobre
matéria de seu interesse preponderante (CASTRO, 2014).
A ideia trazida pela teoria dos poderes implícitos é de fato intuitiva: se a alguém é dado
algum fim, haverá que lhe ser conferido, igualmente, o meio para realizá-lo. Dessa maneira,
cada ente federado há que ser supremo em sua esfera de ação, característica derivada da
autonomia que lhe é assegurada em virtude do pacto federativo.
A doutrina ainda pontua, sobre a decisão de Marshall no caso McCulloch v. Maryland,
que, se a Constituição confere uma competência expressa à União, pode-se dela extrair as
competências que se revelem necessárias para atingir os fins perseguidos pela norma
constitucional, que seria cabível, entre as competências legislativas e materiais, inclusive de
forma cruzada, vale dizer, de competências administrativas enumeradas, deduzem-se
atribuições legislativas implícitas e das competências legislativas federais expressas pode se
deduzir, implicitamente, outras competências materiais (SAMPAIO, 2002).
O Ministro Celso de Mello, ao proferir voto no julgamento da Ação Direita de
Inconstitucionalidade nº 2.797-2/DF, mencionou expressamente o célebre julgamento
McCulloch v. Maryland pela Suprema Corte dos EUA, em 1819. Segundo o Ministro, após citar
os escólios de Marcelo Caetano ("Direito Constitucional", vol. II/12-13, item nº 9, 1978,
Forense), Castro Nunes (Teoria e Prática do Poder Judiciário, p. 641/650, 1943, Forense), e Rui
Barbosa (Comentários à Constituição Federal Brasileira, vol. I/203-225, coligidos e ordenados
por Homero Pires, 1932, Saraiva), a partir dessa doutrina norte-americana, passou-se a entender
que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento
implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe
foram atribuídos (BRASIL, 2006).
Desse modo, não restam dúvidas de que a teoria dos poderes implícitos foi incorporada
no ordenamento jurídico brasileiro e em muito pode contribuir para solução de controvérsias
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em matéria ambiental quanto à repartição constitucional de competências, em conjugação com
o princípio da subsidiariedade.

3.5 O princípio de subsidiariedade
As análises até então desenvolvidas com o presente estudo , a partir do art. 24 da
CR/1988, a competência entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
meio ambiente, controle da poluição, além da proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico (incisos VI e VII), ficando com a União a competência para
estabelecer normas gerais, sem excluir a competência suplementar dos Estados (§§1º e 2º) que,
a seu turno, poderá exercer a competência legislativa plena sobre assuntos envolvendo suas
peculiaridades, caso não exista lei federal dispondo sobre normas gerais (§3º). Os Municípios
suplementarão a legislação federal e estadual, no que couber, podendo legislar sobre assuntos
de interesse local (art. 30). E todos os entes federativos possuem competência comum para
preservar as florestas, a fauna, a flora e para proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas (art. 23, inc. VI VII), em uma ação cooperada, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (art. 23, parágrafo único)
(BRASIL, 1988).
A repartição de competências em matéria ambiental demonstra que, entre o interesse
nacional, a cargo da União, e o local, atribuído ao Município, há um resíduo de competências
que identifica o interesse regional como sendo dos Estados-membros, ou seja, aquilo que não é
geral, nem local, por isso, também denominada competência residual. Esse critério é
denominado pela doutrina e já abordado anteriormente, como sendo preponderância do
interesse (CASTRO, 2014).
De fato, descobrir se o interesse é local, geral ou regional não é tarefa simples, podendo
variar entre intérpretes naquilo que é possível se afirmar que não existe, no texto constitucional,
uma baliza clara para definir até que ponto vai a atribuição legislativa de cada ente nesse modelo
de federalismo cooperativo, com descentralização política em três níveis e no qual o Município
é considerado genuíno ente federado, podendo as respostas serem encontradas a partir da análise
do princípio da subsidiariedade (CASTRO, 2014), por estar intimamente relacionado com o
federalismo, quando se busca questionar aos vários níveis de proximidade dos problemas que
desempenham suas funções (BARACHO, 2000).
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A etimologia da palavra subsidiariedade, ou subsidiário, ou subsidiariamente, provém
do termo latino “subsidium”, derivado de “subsidiarius” que, desde logo, chama a atenção para
a possibilidade de diversidade de ideias, sendo que, para o presente estudo, importa apenas o
termo “secundário”, que, por ser termo hermético, apresenta dificuldades para sua compreensão
jurídica, e “supletividade”, que abrange as ideias de “suplementariedade” (aquilo que se
acrescenta), e de “complementariedade” (enquanto noção ampla de subsidiariedade em Direito,
como, por exemplo, a relação entre o Direito Público e o Direito Privado, que aparecem um ao
outro em complementariedade) (BARACHO, 2000).
O princípio de subsidiariedade é percebido em textos pontifícios, tendo sido pela
primeira vez mencionado na Encíclica Quadragesimo Anno, de 15.05.1931, no qual o Papa Pio
XI apresentou o entendimento declaratório sobre a capacidade de “agrupamentos de ordem
inferior” desempenhar suas próprias funções, e que seria injustiça conferi-las a uma
coletividade bem mais vasta e elevada. Esse princípio foi reafirmado de forma mais adequada
em outra Encíclica, em busca de uma relação de equilíbrio entre os poderes públicos com os
cidadãos, as famílias e os corpos intermediários (BARACHO, 2000).
Vários estudos realizados a partir da doutrina social da Igreja, no Século XX, apontam
que o princípio da subsidiariedade seria um princípio de justiça, liberdade, pluralismo e
distribuição de competências, através do qual o Estado não deve assumir por si as atividades
que as iniciativas privadas de grupos podem desenvolver com seus próprios esforços e que seria
injusto, e até mesmo ilícito, adjudicar a uma sociedade maior o que uma sociedade menor é
capaz de fazer com eficácia, devendo inclusive ser estimulada a assim proceder. Tratando-se
de coletividade intermediária, torna-se mais adequado determinar a natureza da autonomia, que
deve ser consentida. Fala-se, assim, numa função subsidiária ou função supletiva inerente ao
princípio da subsidiariedade, mais condizente, portanto, com o pluralismo da comunidade
política, baseado na “substantividade” dos corpos sociais intermediários entre o indivíduo e o
Estado (BARACHO, 2000).
Modernamente, o princípio da subsidiariedade encontrou acolhida na organização
institucional da União Europeia, sendo um dos pontos basilares o art. 3º, “b”, do Tratado
Maastricht, segundo o qual a Comunidade Europeia só intervirá se e na medida em que os
objetivos da ação encarada não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-membros
e possam, pois, devido à dimensão ou aos efeitos da ação prevista, ser melhor alcançados no
patamar comunitário (FARIAS, 2014).
Desse modo, parte da doutrina tem trabalhado com a ideia de capacidade (esfera mais
próxima que deve se ocupar de executar a tarefa), em que as atividades passíveis de serem
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cumpridas diretamente pela sociedade devem a ela ser atribuídas, ao passo que aquelas
cometidas ao Poder Público devem ser executadas dentro da lógica de que as “sociedades”
menores (em tamanho, evidentemente) e mais próximas do cidadão (caso dos Municípios)
devem se encarregar das questões tidas como locais, enquanto os Estados devem se encarregar
das questões regionais e a União deve se incumbir das questões de âmbito geral (CASTRO,
2014).
O objetivo fundamental do princípio de subsidiariedade é a apresentação de
parâmetros que sejam suficientes para limitar a ação estatal e para impor obstáculos ao Estado
sempre que, nos casos concretos, a solução dos problemas seja melhor recomendada pela
própria sociedade por intermédio da atuação de seus diferentes agentes. Esse princípio,
diferentemente do que se possa pensar, não é uma negação ao próprio Estado, apenas limita o
Estado àquelas ações que não possam ser mais bem desempenhadas pela própria sociedade ou
pelo indivíduo (ANTUNES, 2015).
No que diz respeito ao Federalismo, o princípio de subsidiariedade, segundo o qual os
problemas devem ser resolvidos pela esfera mais próxima do cidadão, sempre que ela esteja
apta a enfrentá-los, deve ser enxergado como ferramenta norteadora da atividade do legislador
e do aplicador do Direito, que dela deve lançar mão sempre que for necessário para melhor
classificar as competências em razão da matéria de interesse geral, regional ou local (CASTRO,
2014).
A importância do princípio da subsidiariedade ganha proporções quando observadas
as semelhanças com a “regra de ouro” do Federalismo enquanto mecanismo de solução de
problemas federativos. Ao citar a obra “Comentários à Constituição do Brasil”, do jurista Celso
Bastos, Farias apresenta uma definição para referida cláusula federativa no sentido geral de que
um nível superior não exercerá aquela atividade que possa ser desempenhada pelo inferior,
deixando bem nítido que o Município tem preferência em relação ao Estado e à União e o
Estado em relação à União (FARIAS, 2014).
Salienta-se que o princípio de subsidiariedade também encontra aplicação nas relações
entre órgãos centrais e locais, pois explica e justifica a política de descentralização ao tentar
entender como se dá a disposição de competências e de poderes. Isso ocorre, por exemplo, com
uma reforma que propõem transferir competências que não são imperativamente detidas pelo
Estado e que, por isso mesmo, devem ser transferidas às coletividades. Dessa forma, possibilitase reconhecer as competências que deverão ser exercidas, por exemplo, em nível local, ao
mesmo tempo que se propõe determinar qual coletividade terá sua competência definida. O
princípio da subsidiariedade desse modo orienta a reforma, ou uma política com inspiração na
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filosofia da descentralização e não tem a pretensão de apresentar solução definitiva ou
responder a todas as questões que lhe são colocadas (BARACHO, 2000).
Por outro lado, considerando, por exemplo, que a definição de interesse local depende
da capacidade de cada Município para agir em uma específica situação, pode-se afirmar que
uma questão local para determinada comunidade pode não ser para outra, valendo o mesmo
raciocínio em relação ao Estado e as questões regionais. Conquanto isso possa, talvez, conduzir
para algum grau de assimetria no que tange ao tratamento aos entes federados, frisa-se que essa
assimetria somente ocorrerá nos casos em que estes não cumprirem o imperativo constitucional
implícito de se aparelharem para a defesa e a proteção ambientais (CASTRO, 2014).
O princípio de subsidiariedade, apesar de não constar expressamente do texto da
CR/1988, está previsto na Agenda 21 brasileira que, em suas recomendações, especificamente
aquela contida no Objetivo nº 17, que trata da descentralização e do pacto federativo (parcerias,
consórcios e poder local), instituiu tal princípio ao determinar prioridade para ações de interesse
da sociedade civil e, pela ordem, a ação municipal, estadual e federal quando o ente situado em
nível espacial inferior, não for capaz de exercer adequadamente suas funções (ANTUNES,
2015).
A subsidiariedade é também considerada “princípio de bom senso”, no sentido bem
colocado por Montoro, de que tudo o que puder ser feito pelo Município, enquanto ente mais
próximo da solução do problema, deve ser feito por ele, e, obviamente, em algo que ele não
puder, o Estado deve auxiliá-lo a fazer, como também deve a União subsidiar o Estado naquelas
tarefas que não puder realizar (MONTORO, 2002).
Na prática, se algum Município demonstra incapacidade de agir a respeito de
determinada questão ambiental e mesmo assim edita lei sobre o assunto, poderá o ato ser
declarado inconstitucional, por vício de competência. Por outro lado, se o Município demonstra
capacidade de lidar satisfatoriamente com os problemas sobre os quais legislou ou pretende
legislar, corolário será a constitucionalidade da Lei que editou, e, com isso, resguarda-se a
capacidade das coletividades mais próximas (no caso, do Município) de autodeterminar sua
competência, mediante o estabelecimento de órgão ambiental capacitado. Caso o Município
não detenha essa capacidade e a esteja exercendo, a solução haverá de ser judicial, caso a caso,
dentro da ideia típica do sistema norte-americano de que competirá ao Tribunal Constitucional,
em última instância, zelar pela guarda da Constituição e, portanto, pela forma federativa de
Estado, que reveste caráter de princípio constitucional sensível (CASTRO, 2014).
Com esteio nessa premissa, deve-se concordar com José Luiz Quadro de Magalhães
que toda e qualquer ação legislativa ou executiva do Poder Central tendente à centralização de
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competências, recursos, poderes, e uniformizar ou padronizar entendimentos direcionados aos
Estados-membros e/ou municípios, o ato deve ser tido como inconstitucional (MAGALHÃES,
2002).
Mas qualquer análise, alerte-se, deve, via de regra, ser feita sobre o caso concreto, a
partir da realidade de cada Município ou Estado, para o fim de deferir-lhe ou não competência
para legislar sobre determinado assunto, sendo que entendimento diverso conduziria à noção
equivocada de existência de hierarquia entre as esferas federal, estadual e municipal, verdadeira
negação à autonomia de cada um deles, em violação ao princípio federativo (CASTRO, 2014).
Levando-se em conta tudo o que foi observado, é de se concordar com Paulo Antônio
Grahl Monteiro de Castro que o princípio de subsidiariedade é mais uma baliza para solução de
problemas envolvendo o Município na repartição constitucional de competências legislativas
concorrentes, e, por via reflexa, competência administrativa comum, em matéria ambiental,
sendo, por si só, insuficiente para fornecer todas as respostas, razão pela qual deve-se, sempre
que necessário, conjugá-lo com o critério da preponderância dos interesses, a teoria dos poderes
implícitos, e até mesmo a própria “regra de ouro” para que seja reduzido ao máximo eventuais
espaços de dúvidas interpretativas, cuja resolução, em caso de conflito, deve ficar a cargo do
Poder Judiciário.

3.6 Poder Municipal
Os estudos desenvolvidos até aqui mostram que o Município é genuinamente um ente
federativo a partir da CR/1988, porém, esse reconhecimento tem raízes históricas de um
legítimo poder local e afastam qualquer dúvida ainda existente sobre suas autonomias,
especialmente para legislar e executar a proteção ambiental tão necessária ao desenvolvimento
sustentável do Brasil.
A origem da autonomia municipal, segundo conferência proferida por Georg Jellinek,
em Viena, em fevereiro de 1889, foi atribuída aos austríacos, e com mais razão aos franceses,
que apresentaram para a comunidade jurídica o conceito de “pouvoir municipal”
(BONAVIDES, 2014).
A origem de um “poder municipal” influenciou a tradição brasileira em manter a
autonomia municipal, ao ponto de erigi-lo como princípio sensível nas Constituições.
Essa tradição pode ser aferida na Constituição de 1946 (art. 7º, inciso VII), na
Constituição de 1967 (art. 10, inciso VII, “f”) e na EC/1969 (art. 10, inciso VII, “e”) bem como
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na CR/1988 (art. 34, inciso VII, “c”), enquanto integrante do sistema federativo (art. 1º)
(BONAVIDES, 2014).
Ao Município, foram reconhecidas, pela CR/1988, autonomias, sejam na forma de
sistema de transferência de recursos do Estado-Membro e da União (arts. 158, IV e 159, I, a)
ou de distribuição de competências para legislar sobre assuntos de interesse local, além de
suplementar a legislação federal e estadual no que couber, podendo inclusive instituir e
arrecadar tributos de sua competência (taxa, imposto predial e territorial urbano, transmissão
inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis, serviços de qualquer natureza) (art. 30 e 156),
além de poder aprovar uma lei orgânica municipal, com observância dos princípios
estabelecidos na Constituição (eleição de prefeito, vice-prefeito e vereadores, número de
vereadores, sistema remuneratório dos agentes políticos, iniciativa popular, inviolabilidade dos
vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do
Município, limites de gastos do poder Legislativo Municipal, sistema de prestação de contas e
de controle externo) (arts. 28 e 29). (MENDES; BRANCO, 2012).
Como já demonstrado durante esse estudo, a autonomia municipal, a partir da
CR/1988, alcançou um status federativo antes não percebido no direito positivo das
Constituições antecedentes.
A CR/1988 trouxe, no art. 29, um considerável acréscimo de institucionalização ao
novo modelo federativo estabelecido pelo art. 18, naquilo que determina seja o Município
regido por lei orgânica, votada por quorum qualificado de dois terços dos membros da Câmara
Municipal, requisito formal esse com grau de rigidez análogo ao das Constituições,
principalmente quando analisadas todas as competências contidas no art. 30 que tem uma
envergadura de reconhecimento constitucional também desconhecida aos textos constitucionais
anteriores (BONAVIDES, 2014).
A combinação dos arts. 18, 29 e 30 da CR/1988 é pedra angular de compreensão da
autonomia do Município, caracterizando desse modo inovação no modelo federativo que,
segundo o autor (2014) espanca muitas dúvidas que pairavam no passado sobre a autonomia
municipal e dos seus limites teóricos e objetivos, que, de último, lhe foram traçados com mais
amplitude, generosidade e precisão (BONAVIDES, 2014).
As contribuições de Paulo Bonavides sobre a importância desse poder local ganhou
adeptos que o defendem nesse modelo federativo brasileiro reconhecidamente em três níveis
pela doutrina majoritária, conforme passagem anterior, como José Luiz Quadro de Magalhães,
em sua obra denominada Poder Municipal (MAGALHÃES, 1999).
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Em termos gerais, a doutrina especializada apresenta uma proposta de Constituição
desvinculada dos modelos socioeconômicos específicos conhecidos (constitucionalismo
liberal, social e socialista), a permitir que cada comunidade no Estado estabeleça regras sociais
e econômicas próprias, ficando a cargo do Município estabelecer modelos socioeconômicos
próprios, observados os princípios universais de direitos humanos. Dessa forma, Magalhães
apresenta também a ideia de uma busca por uma Constituição que crie mecanismos
democráticos participativos e que incentive e garanta a participação da população, por canais
institucionais constitucionalmente previstos, em uma perspectiva de rompimento daquilo que
denominou enclausuramento da ideologia do cientista, de maneira a tentar demonstrar o
afastamento, ou a distância que o jurista estaria da realidade da sociedade complexa e
diversificada, o que, em tese, proporcionaria a constante evolução e mutação da sociedade em
direção de novos caminhos construídos pela população a partir da sua localidade
(MAGALHÃES, 1999).
Diante dessa perspectiva, é indutivo que deve haver, no modelo federativo brasileiro,
uma maior descentralização de poderes ao Município, de maneira a ampliar as suas
competências, buscando-se inclusive uma nova organização. Trata-se de uma proposta ousada
que, a princípio, não se ajusta ao texto da CR/1988 vigente, sendo deveras polêmico falar-se
em uma reforma que possa desafiar o próprio sistema federativo, não obstante o entendimento
de que os sistemas de governos não seriam cláusulas pétreas. Mas trata-se de assunto a ser
enfrentado em trabalho específico, pois a amplitude das questões a serem enfrentadas não
comportam melhor análise nos objetivos do presente estudo.
O que se nota é o amadurecimento da ideia de municipalização do poder como um
novo caminho sobre novas bases, que resgatem efetivamente a integridade territorial do
Município, construída sobre uma identidade econômica, cultural, histórica e de identidade de
perspectiva de construção de um futuro comum (MAGALHÃES, 1999).
Note-se com isso que a pretensão é de fato a criação de um modelo federativo
municipalista, porém, estudiosos clássicos e modernos do federalismo parecem não vislumbrar
facilidades para sua implantação, por desafiar diversas questões, especialmente a participação
na vontade nacional, mediante a representação de mais de 5.000 municípios espalhados pelo
território nacional, o que aparentemente beira as raias do impossível (SILVA, 2016).
Assim,

defende-se

que

lançar

mão

da

autonomia

política

conferida

constitucionalmente ao Município, como poder reformador de sua própria Lei Orgânica para
tentar justificar um suposto aperfeiçoamento do sistema federativo que a princípio tende a
esvaziar ainda mais as competências dos Estados-membros, ao ponto de miniaturizá-lo, sem
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romper com a tradição concentradora de poderes na União na descentralização nacional, é
fechar os olhos também para outras questões nacionais relevantes como a possibilidade do
aumento das despesas públicas com uma enormidade de parlamentares (em simetria com o
Senado, se fossem eleitos três representantes de 5.000 Municípios para a casa de representação
nacional, estaríamos falando de 15.000 representantes dos municípios percebendo uma
remuneração compatível com a função à custa do contribuinte brasileiro, já atordoado com uma
enxurrada de impostos e contribuições sociais), além da ausência de estudos que demonstrem
os impactos dessas mudanças sobre a tão desgastada economia brasileira nas últimas décadas,
além da diversidade cultural por localidades que pode representar um enorme desafio para a
manutenção da unidade nacional e para a gestão governamental federal.
Sem tentar modificar a atual estrutura de nosso federalismo, que, diferentemente de
outras pelo mundo, é genuinamente em três níveis de poder, deve-se valorizar o poder do
Município em razão da capacidade desse ente de desempenhar, em seu espaço econômico,
cultural e político, atividades de forma satisfatória, especialmente nas áreas de saúde, educação,
transporte coletivo (MAGALHÃES, 1999, p. 118), todavia, a partir da preponderância de seus
interesses locais no âmbito da repartição de competências constitucionais e, sempre que
possível, mediante aplicação da teoria dos poderes implícitos e do princípio de subsidiariedade
(BARACHO, 2000), já estudados anteriormente, e não a partir de uma ideia de federação de
Municípios. Diante dessa concepção de poder local, passa-se à análise das competências
constitucionais do Município em matéria ambiental.

3.7 Competência legislativa dos Municípios em matéria ambiental
É inegável a importância que a CR/1988 trouxe ao Município, dotando-o de
autonomias e erigindo-o a ente federativo para, ao lado da União, dos Estados-membros e do
Distrito Federal, formarem, em uma união indissolúvel, a República Federativa do Brasil.
A questão que se coloca em relação ao ente federativo municipal nesse momento não
envolve analisar detidamente a competência administrativa, comum, que será melhor tratada
em capítulo próprio sobre a LC nº 140/2011, sendo o principal foco as competências legislativas
a partir da exegese do dever de proteger o meio ambiente previsto na norma de princípio
fundamental do artigo 225 da CR/1988 (BRASIL, 1988).
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3.7.1 Breves considerações sobre as competências material e legislativa
Antes de adentrar à questão da competência municipal sobre meio ambiente, é
necessário apresentar a diferenciação, por reforço necessário, entre competência material e
competência legislativa (formal).
Competência material pode ser: a) exclusiva (art. 21); e b) comum, cumulativa ou
paralela (art. 23). Já a competência legislativa, pode subdividir-se em: a) exclusiva (art. 25, §
12 e 2º); b) privativa (art. 22); c) concorrente (art. 24); e d) suplementar (art. 24, § 2º) (BRASIL,
1988).
A competência material é também conhecida como competência não legislativa, ou
administrativa, material, em que se atribuem tarefas específicas para o poder público cuidar;
trata-se de competência de atribuições e se diferencia da competência legislativa, conforme
atribuições extraídas da CR/1988 (MATTOS NETO, 1998).
A competência material, que diz respeito à elaboração indelegável de leis, é exclusiva
e inerente à unidade central da federação, que exerce os poderes sem qualquer interferência de
outro ente e encontra-se no rol do art. 21 da CR/1988 (BRASIL,1988).
A competência material comum, que está no art. 23, da CR/1988, possibilita atuação
sobre a mesma matéria por todos os entes, mas também sem interferências de um na esfera de
interesses e de atuação do outro (BRASIL, 1988).
A competência legislativa privativa é aquela delegável, segundo previsão do parágrafo
único do art. 22 da CR/1988 (BRASIL, 1988).
A competência legislativa concorrente é aquela em que os entes legislam
concomitantemente sobre determinadas matérias, observadas as restrições e limitações contidas
na CR/1988: a) a Constituição outorga poderes para os entes legislarem sobre a mesma matéria
(art. 24, "caput"); ou b) há primazia da União para legislar sobre normas gerais (art. 24 e
parágrafos) (MATTOS NETO, 1998).
Competência legislativa suplementar, por sua vez, é aquela em que o ente federativo
pode legislar para desdobrar ou detalhar o conteúdo de uma norma geral ou de um princípio,
bem como suprir a ausência ou omissão de uma regra ou princípio genérico, sendo
“correspectiva” da competência concorrente (art. 24, § § 1º a 4º) (MATTOS NETO, 1998).
Feitas essas considerações gerais sobre a repartição de competências, adentra-se à
análise da competência legislativa municipal sobre meio ambiente.
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3.7.2 Competência legislativa municipal sobre meio ambiente
A competência legislativa do Município sobre meio ambiente não consta de forma
explícita no texto Constitucional.
Como se pode observar, a partir da análise do art. 22 da CR/1988, atribuiu-se à União
competência privativa para legislar sobre águas, energia, jazidas, minas e outros recursos
minerais, populações indígenas e atividades nucleares de qualquer natureza que, em seu
conjunto, incluem-se no conceito de meio ambiente, delegável ao Estado por LC (ANTUNES,
2015).
Já em relação à competência concorrente, quis o constituinte, expressamente, no art.
24 da CR/1988, que União, Estados e Distrito Federal legislassem sobre florestas, caça, pesca,
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico
e paisagístico, além de responsabilidade por dano ao meio ambiente, sendo que a União limitarse-á a editar normas gerais, sem excluir a competência suplementar dos Estados, que poderão
exercê-la plenamente quando inexistir lei federal sobre normas gerais (BRASIL, 1988).
Como se pode observar, em nenhum momento o Município foi mencionado como
competente para legislar especificamente sobre meio ambiente.
Para se aferir a competência municipal, é necessário um esforço hermenêutico a partir
das normas insertas no art. 30, I e II da CR/1988, que dispõem competir ao Município, de forma
exclusiva, legislar sobre assuntos de interesse local, naquilo que somente tal ente federativo
pode dispor de seus próprios interesses locais; e suplementar a legislação federal e a estadual
no que couber, pois o Município pode desdobrar a norma genérica emitida pela União ou
Estado-membro, ou emitir norma suprindo omissão, deficiência ou ausência legiferante
daqueles entes superiores (MATTOS NETO, 1998).
Importa ao presente estudo analisar cada uma dessas competências legislativas
atribuídas ao Município pela CR/1988.

3.7.2.1 A competência exclusiva municipal
Segundo dicção inserta no texto constitucional em relação à competência do Município
para legislar, deverá prevalecer o interesse local como critério básico que delineia sua
competência exclusiva.
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Conforme já foi abordado nesta pesquisa, nas Constituições Federativas anteriores do
Brasil havia uma discussão sobre a expressão “peculiar interesse” utilizado para distinguir a
competência exclusiva legiferante municipal, sendo o seu conceito à época construção mais
doutrinária e jurisprudencial e no sentido de um interesse predominantemente municipal, não
sendo exclusivo da localidade (MATTOS NETO, 1998).
Desse modo, ficou assentado que o interesse local não é aquele necessariamente
incidente sobre todo o território do Município, podendo atingir uma ou várias localidades de
um mesmo Município como, por exemplo, um quarteirão de um bairro ou de um distrito, ou
subdistrito (MACHADO, 2016).
Essa construção doutrinária e da jurisprudência supervenientes às Constituições
Federais anteriores acabou sendo incorporada à CR/1988 que adotou em relação à competência
exclusiva municipal a predominância do interesse local, não precisando abranger,
necessariamente, todo o Município, sendo inegável que, mesmo assim, ainda reste certo grau
de imprecisão e ambiguidade para se definir quais matérias e assuntos interessam a tal ente para
legislar (MATTOS NETTO, 1998).
A ausência de um rol, em comparação às competências exclusivas e privativas da
União, como exemplo, já é um fator a tornar a interpretação sobre a competência municipal
deveras abrangente, no entanto, o interesse nacional e a edição de normas gerais do ente
nacional não causa engessamento ao ente central como causaria para a dinâmica e mutações
cotidianas, no tempo e no espaço, sobre a vida das pessoas em um Município, o que tornaria
inócua ou ineficaz a catalogação dos assuntos de interesse local para legislar (MATTOS NETO,
1998).
O que define e caracteriza o interesse local é a predominância do interesse do
Município sobre o do Estado ou da União (MILARÉ, 2014), considerando inclusive que, se a
União legislar em matéria ambiental em busca da utilidade nacional, não poderá interferir, ou
prejudicar, “concretamente”, o direito dos munícipes ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado que lhes assegure qualidade de vida sadia, sendo que, se tal ocorrer, a norma federal
deve ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário (MACHADO, 2016).
A partir do momento em que há preponderância de interesse do município não
colidente com os dos demais entes, poderá legislar exclusivamente sobre tudo o que envolver
o meio ambiente, como, por exemplo, sobre a conservação da vegetação de um parque
municipal, medidas de proteção das margens ribeirinhas e dos igarapés e utilização do
aproveitamento econômico dos mangues (MATTOS NETO, 1998).
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Por outro lado, a partir das considerações acima tratadas a respeito da teoria dos
poderes implícitos, seria desmedido e quiçá desarrazoado se exigir, mediante competência
comum, que são verdadeiros deveres específicos do Município (materiais), a proteção do meio
ambiente (art. 23, III, IV, VI e VI, da CR/1988) sem lhe outorgar competências legislativas a
elas correlatas (CASTRO, 2014).
Levando-se em conta o que foi observado, em que as situações envolvendo o
Município são ad infinitum, não podendo ser delegada a outro ente político seu poder de legislar
sobre o interesse que lhe é próprio e preponderante (local), tem-se que a sua competência para
legislar sobre meio ambiente é genuinamente exclusiva.

3.7.2.2 A competência suplementar municipal
Passa-se a analisar a competência inserta no inciso II do art. 30 da CR/1988, que dispõe
sobre a competência do Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
Essa competência do Município limita-se a detalhar princípio ou norma geral, ou suprir
omissão de leis federais e estaduais, excluídas as matérias exclusivas e privativas da União ou
do Estado-membro, restringindo-se à competência concorrente prevista no art. 24 da CR/1988;
não obstante o Município não tenha sido expressamente contemplado para legislar
concorrentemente, alguns entendem que, mesmo assim, estaria o ente federativo de interesse
predominantemente local legitimado, constitucionalmente, a fazê-lo nos assuntos que lhe dizem
respeito (MOTTA NETO, 1988).
A doutrina diverge, sendo que, para outros, a competência do Município está restrita
ao âmbito de execução de leis protetivas, não podendo legislar sobre o meio ambiente (SILVA,
2013).
Diante desses aspectos, o Município não deve tentar suprir a ausência de normas gerais
de competência da União, podendo apenas complementá-las, mesmo assim, no âmbito das
competências que a CR/1988 lhe reservou, observadas aquelas reservadas ao Estado e à União,
a fim de evitar conflitos que certamente resultariam em inconstitucionalidades, o que deve ser
evitado (CASTRO, 2014).
Caso o Estado tenha expedido normas gerais, caberá ao Município respeitá-las,
podendo tão somente complementá-las. Em relação à União, caso não tenha editado norma
geral, abre-se ao Município a possibilidade de suprir a lacuna para editá-la nos limites de suas
peculiaridades (MOTTA NETO, 1998).
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Os Estados e Municípios estarão limitados às normas gerais editadas pela União,
atuando no sentido de preenchê-las ou detalhá-las, cabendo suplementar ou complementar a
norma federal, conforme o caso (FIGUEIRÓ; COLAU, 2014).
Há quem defenda que a competência do município para legislar sobre meio ambiente
será sempre concorrente com a União e os Estados, segundo ditames da autonomia local,
quando, então, sua legislação deve prevalecer sobre qualquer outra, o que não ocorre nas
hipóteses em que a emissão da lei decorra de competências privativas subsistindo a do
Município, entretanto, observando-as (FREITAS, 2005).
Para melhor compreensão, vale o exemplo trazido pela doutrina, segundo a qual a Lei
municipal nº 35, de 08/05/1997, de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o
Uruguai, foi promulgada para disciplinar a captura, transporte, comercialização e fiscalização
do pescado na área do Município e definir as espécies de pescadores, a proibição de pesca e a
imposição de sanções administrativas, em que ficou consignado que a lei municipal em tela
seria constitucional diante das leis da União e do Estado do Rio Grande do Sul sobre a mesma
matéria, por se tratar de uma lei suplementar, e, principalmente, em virtude da natureza genérica
das leis federal e estadual a não atenderem ao caso ora analisado (FREITAS, 2005).
Para alguns, seria de fato perceptível na CR/1988 que a competência concorrente ficou
ao alcance do Município, mediante a possibilidade de suplementação das normas editadas pela
União e pelos Estados (DELGADO, 1993).
No mesmo sentido, o fato de o art. 24 não tratar expressamente da competência
concorrente em relação ao Município, não significa que esteja excluído, pois, compete-lhe
suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, conforme dispõe o art. 30, II, da
CR/1988, estabelecendo normas específicas, sempre que isso for necessário ao exercício das
competências materiais, comuns ou privativas (ALMEIDA, 2005).
As dificuldades que envolvem a definição da competência concorrente em relação ao
Município podem repousar nos entraves em se determinar o que seja norma geral e
suplementação, por se tratar de conceitos abertos que carregam consigo elevada carga de
indeterminação, o que pode acarretar divergências que, uma vez instalada, tem-se procurado
solucionar segundo a persistente tradição brasileira centralizadora e de hipertrofia do ente
federal.
O que se nota, na prática, é uma sobreposição de ações, em que a União apresenta-se
exercendo controle sobre os integrantes da federação, mesmo não encontrando qualquer
previsão constitucional para tanto, aumentando ainda mais o grau de controvérsias.
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Por outro lado, longe de uma verticalização das competências constitucionais
concorrentes, a União pode, segundo princípio de subsidiariedade, capacitar os Municípios para
o desempenho local das suas tarefas ambientais ao invés de investir na hipertrofia federal, pois,
o Poder Judiciário tem interpretado de forma estrita as hipóteses de competência da Justiça
Federal (ANTUNES, 2015).
Noutro aspecto, pela teoria dos poderes implícitos, é assegurada autonomia legislativa
ao Município de maneira que possa promover a efetiva proteção ambiental, naquela concepção
de que quem detém atribuição atinente a fins, há, certamente, que possuir meios para executálos eficazmente, servindo o exemplo de o Município combater a poluição, desempenhando suas
atribuições de proteção ambiental, devendo, antes de tudo, lhe ser conferida a possibilidade de
legislar sobre tais assuntos (CASTRO, 2014).
O princípio de subsidiariedade em conjugação com a teoria dos poderes implícitos são
balizadores da distribuição das competências legislativas ao ente municipal para se alcançar
eficazmente a proteção ambiental, sendo que a população e as autoridades que residem no local
têm mais condições de conhecer suas realidades, e, assim, serem os primeiros a localizá-los e
identificá-los para encontrar uma solução.
Para melhor compreensão das competências materiais num ambiente de cooperação,
importante um capítulo a respeito da LC nº 140/2011, que dispõe sobre a cooperação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação
das florestas, da fauna e da flora.
3.7.3 Conflito de competência e o critério da norma mais restritiva
A repartição de competências ambientais na CR/1988 é matéria complexa e conflitos
entre os entes federativos no Brasil em matéria legislativa não é nenhuma novidade, porém,
chama a atenção o critério a ser adotado nesse âmbito, em que muitas vezes se invoca a
aplicação da norma mais restritiva e protetora do meio ambiente, com fundamento no princípio
in dubio pro natura e não na preponderância do interesse.
Para alguns, o rol mais amplo de proteção ambiental deve prevalecer, por estar em
consonância com o princípio in dubio pro natura, norteador da interpretação no sentido de que,
nos casos em que não for possível uma interpretação unívoca, a escolha deve recair sobre a
interpretação mais favorável à proteção ambiental (FIGUEIRÓ; COLAU, 2014).
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Dessa maneira, boa parte da doutrina entende que, tomando por base os parágrafos 1º
e 4º do art. 24 e o art. 225 da Constituição, no caso de conflitos em que a noção de “norma
geral” e “norma especial” não seja suficiente, a resolução deve considerar a “prevalência da
norma que melhor defenda o direito fundamental tutelado, por tratar-se de preceito
constitucional (lei nacional) que se impõe à ordem jurídica central ou regional (in dubio pro
natura)” (FARIAS, 1999).
Em contraposição ao critério anterior in dubio pro natura, de fundamentação
nitidamente material, alguns defendem que, por isso, não há qualquer aplicação quando a
inconstitucionalidade for de natureza formal, em que se busca definir ou delimitar a
competência ambiental legislativa, por exemplo, entre a União e os Estados (GAVIÃO FILHO,
2005)21.
Ora, para uma lei ser considerada constitucional, sua produção exige que sejam
observados pressupostos de competência ou referente à formalidade procedimental. A
inobservância traz como resultado vícios de inconstitucionalidade formal (MARINONI, 2012),
que devem ser extirpados do ordenamento jurídico.
Para alguns, o critério da norma mais restritiva gera como consequência um sistema
jurídico de proteção máxima entre os entes federativos (KRELL, 2001). Outros defendem
inclusive que, contrariamente ao argumento de que sempre deve prevalecer a norma da esfera
de poder que mais proteja o meio ambiente, cita-se Krell, segundo o qual, no que tange à
intenção do legislador “na Constituinte, foram rejeitadas várias propostas que tiveram por
objetivo fazer vigorar sempre o dispositivo legal ‘que mais proteja o meio ambiente’, não
importando se ele fosse federal, estadual ou municipal” (KRELL, 2001).
Para citado autor, gera-se um sistema, não previsto na CR/1988, de proteção máxima
em afastamento de outro critério adotado por ela para solução do conflito entre normas
municipais, estaduais e federais em matéria ambiental, qual seja, o próprio sistema
constitucional de competências (ANTUNES).
Entende-se que pouco importa se uma norma seja mais restritiva (maior proteção
ambiental), se o órgão que a editou em benefício do meio ambiente não for dotado de
competência para produzi-la (ANTUNES, 2014).

21

Importa elucidar que a inconstitucionalidade material pode ser compreendida como a discrepância do ato
normativo ou legislativo em razão do conteúdo das normas constitucionais. Noutros termos, verifica-se a
inconstitucionalidade material quando o conteúdo do ato normativo ou da lei viola, total ou parcialmente,
dispositivo constitucional sobre o mesmo assunto (CARVALHO, 2013).
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O STF não aplica o critério da norma mais restritiva, ou de maior proteção ambiental,
para resolver conflitos de leis entre os entes políticos. Ao se analisar o caso da queima de canade-açúcar, em que o Município de Paulínia havia editado a Lei nº 1.952, de 20 de dezembro de
1995, mais restritiva que a Lei nº 11.241/2002, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a
eliminação do uso do fogo com o método despalhador e facilitador do corte da cana-de-açúcar
e estabelece um cronograma para a cessação do método da queima da palha da cana de açúcar.
Segundo o STF, não se tratava de conflito envolvendo a matéria (substância), mas sim de
competência a partir do interesse envolvido de cada ente, em que o Recurso Extraordinário foi
conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de
dezembro de 1995, do Município de Paulínia (BRASIL, 2015).
Desse modo, percebe-se que o critério para solucionar o conflito de competências
ambientais entre os entes políticos é o da preponderância constitucional do interesse e não da
norma mais restritiva capaz de gerar maior proteção ambiental.
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4. AS COMPETÊNCIAS MATERIAIS E A LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011
Analisou-se, até aqui, a evolução histórica do federalismo, o status do Município na
República Federativa do Brasil como legítimo ente federativo, em uma concepção de poder
local mais próximo das sociedades para desempenho das tarefas.
Abordou-se a teoria dos poderes implícitos, princípio de subsidiariedade e repartição
das competências legislativas.
Nesse momento, analisa-se a competência executiva (administrativa) que o
constituinte quis que fosse comum e cooperativa entre todos os entes federativos, mas com
enfoque no Município, enquanto ente federativo alvo desse estudo para a efetiva proteção
ambiental.

4.1 A competência comum ambiental no federalismo cooperativo brasileiro
Inicialmente, importante relembrar que as esferas de poder, antes separadas numa
concepção dualista de federalismo, deram lugar à implantação de esferas de poder de atuação
coordenada e em busca de fins comuns, numa nova concepção de federalismo, no caso,
cooperativo, o que trouxe uma melhor perspectiva de enfrentamento dos desafios ambientais
da vida em sociedade.
Essa nova concepção de federalismo, cooperativo, e de fundamental importância, em
reforço necessário ao enfrentamento das envolvendo o meio ambiente, definido pela primeira
vez pelo art. 3º, I da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, na concepção de permissão e abrigo
e regência da vida em todas as suas formas, a partir da reunião de diversas condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica (BRASIL, 1981).
A definição de meio ambiente na Lei 6.938/1981, que engloba a vida em todas as suas
formas, recebeu da CR/1988 tratamento específico no “Capítulo VI”, do “Título VIII”, “Da
Ordem Social”, erigindo-o, conforme já abordado nesse estudo, a princípio fundamental por
intermédio da norma do art. 225 ao dispor ser ele um bem ecologicamente equilibrado, de uso
comum do povo, de “todos”, e essencial à sadia qualidade de vida, devendo ser defendido e
preservado pela coletividade e Poder Público para as presentes e futuras gerações (BRASIL,
1988).
As formas de o Poder Público assegurar a efetividade desse direito fundamental que é
o meio ambiente ecologicamente equilibrado constou dos parágrafos do art. 225 da CR/1988 e
englobam uma diversidade de ações de preservação, restauração dos processos ecológicos
essenciais; manejo ecológico das espécies e ecossistemas; preservação da diversidade;
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integridade do patrimônio genético do país; fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético; definição, em todas as unidades da Federação, de espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; exigência, estudo prévio de impacto
ambiental na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente; controle da produção, comercialização e emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente; educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública
para a preservação do meio ambiente; proteção à fauna e à flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade; dentre outros (BRASIL, 1988).
Os deveres do Poder Público de proteção e preservação eficaz do meio ambiente foram
dispostos sob a forma de competências na CR/1988, sendo o enfoque aquelas consideradas
“comuns” pelo artigo 23 da CR/1988 (BRASIL, 1988).
A competência comum em matéria ambiental, via de regra, é enxergada à primeira
vista como sendo uma atuação administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, envolvendo a proteção do meio ambiente e o combate da poluição em qualquer de
suas formas, além da preservação das florestas, da fauna e da flora (art. 23, VI e VII) (BRASIL,
1988).
Esse rol não é estanque em razão da relação de deveres ao Poder Público contidos nos
parágrafos do art. 225 da mesma CR/1988, sendo que, para alguns, a competência comum
engloba também a proteção de documentos, das obras e de outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos,
bem como o dever de impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural (art. 23, III, IV) (SILVA, 2013).
Para outros, também está inserido nesse rol de proteção ambiental de dever comum
entre os entes o registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa
e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios (art. 23, XI) (CANOTILHO et
al., 2008).
Segundo o parágrafo único do art. 23, da CR/1988, ficou a cargo de LC fixar normas
de cooperação entre todos os entes, para, assim, alcançar a finalidade de atingir um equilíbrio
entre desenvolvimento e bem-estar em âmbito nacional, já inserida a proteção do meio ambiente
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no conceito de desenvolvimento sustentável no âmbito de um federalismo moderno e
“cooperativo" em matéria ambiental (BRASIL, 1988).
Até a CR/1988, não se tinha uma ação cooperativa entre os entes federativos, e após a
sua promulgação também não se pode afirmar que adveio de imediato, a partir da previsão
contida no parágrafo único do art. 23, a esperada ação sinérgica, conjunta e coordenada entre
todos os entes da federação brasileira, cujo modelo é mais caracterizado por uma competição
entre os entes ao ponto de parte da doutrina falar até mesmo num indesejado federalismo
“competitivo” (GUERRA, 2012).
O federalismo cooperativo tem como principal característica uma separação menos
rígida das competências, sendo inclusive perceptível a delegação por parte do ente central de
parte de suas competências aos demais entes descentralizados.
Essa delegação não engloba apenas as funções descritas no texto constitucional, que
por si só não seriam suficientes para uma efetiva proteção do meio ambiente; necessária a
destinação de recursos técnicos, econômicos, administrativos e financeiros para que a atividade
delegada possa ser realizada de forma adequada.
Isso demonstra, por outro lado, a tendência centralizadora no ente central do
federalismo cooperativo, iniciado pelos EUA em resposta às grandes crises mundiais originadas
da Primeira Grande Guerra Mundial e da quebra da Bolsa de Nova York e que acabou se
espalhando para outros países, inclusive o Brasil (ANTUNES, 2015).
Diferentemente dos EUA, é notório que o Brasil não se envolve em conflitos bélicos
e, desde a estabilização da moeda com o Plano Real (SOARES PINTO, 2006), tem demonstrado
capacidade de enfrentamento das crises econômicas, o que não justifica a concentração na
União de tantas competências e recursos (ANTUNES, 2015) em detrimento das tarefas que
podem ser melhor executadas pelos Estados e pelos Municípios, desde que estejam
devidamente aparelhados e capacitados para tanto, segundo o princípio de subsidiariedade.

4.2 Um conceito de competência comum
Antes de adentrar ao estudo das competências comuns, é importante se analisar o seu
conceito, normalmente identificado a partir da locução “comum” no caput do art. 23 da
CR/1988.
A expressão “comum” é um adjetivo que remete à ideia de pertencimento a dois ou
mais seres ou coisas, ou que é usual, habitual (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS),
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ficando a cargo da doutrina apresentar o conceito jurídico de competência comum presente na
Constituição Federal.
A competência comum, também conhecida como “cumulativa” ou “paralela”,
enquanto expressões sinônimas, remete à ideia de que há verticalização, ou hierarquia, entre os
entes incumbidos das tarefas de proteger o meio ambiente e combater a poluição. O exercício
das tarefas por um ente não exclui a competência do outro, razão pela qual podem ser exercidas
cumulativamente. Trata-se, assim, da faculdade de edição de normas e atos de execução de leis
conjuntas e em pé de igualdade, consistindo, pois, num campo de atuação comum às várias
entidades, segundo disposto no art. 23 da CR/1988 (SILVA, 2016).
Para melhor compreensão dessa competência comum não hierarquizada, é importante
analisá-la a partir do sistema de “fidelidade federal” na competência concorrente quando a
União já editou uma norma geral. Nesse particular aspecto, tal norma geral situa-se no campo
da hierarquia das normas. Na competência administrativa, não se observa hierarquia na atuação
das diferentes administrações públicas. Vale dizer, a Administração pública municipal não está
submetida a qualquer forma de hierarquia em relação à Administração pública estadual que,
por sua vez não tem na Administração pública federal qualquer vínculo de superioridade
hierárquica em matéria ambiental (MACHADO, 2016).
A importância desse conceito de competência comum é observada a partir da
relevância que o legislador constituinte atribuiu à proteção ambiental, em que cada um dos entes
federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) tem a faculdade de fiscalizar e
conformar as atividades modificadoras do meio ambiente, mediante diversos instrumentos,
como o licenciamento e a imposição de sanções administrativas, não havendo nessa seara
relação alguma de hierarquia entre aquelas entidades políticas (MILARÉ, 2014).
A competência “comum” é também analisada a partir da vontade do constituinte que
não quis que o meio ambiente fosse administrado de forma isolada por apenas um dos entes
federativos. Mas, caso o quisesse, seguindo uma tradição de concentração de competências,
provavelmente ficaria a cargo da União uma administração isolada. Mas optou, felizmente, o
constituinte, em compartilhar entre todos os entes federativos essa tarefa de gestão na forma
das matérias como foram tratadas pelo art. 23 da CR/1988. Assim, os entes federativos atuam
conjuntamente e se estabelece um paralelo entre a edição de leis na competência concorrente e
suas implementações administrativas na competência comum (MACHADO, 2016).
Desse modo, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas
formas, a preservação das florestas, da fauna e da flora, é um dever horizontal a todos os entes
federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), que devem atuar de forma
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cooperativa e coordenada para alcançar o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em
âmbito nacional.

4.3 Competência comum e cooperação antes da Lei Cmplementar nº 140/2011
O primeiro aspecto que deve ser analisado antecede a edição da LC nº 140/2011, ou
seja, a atuação cooperada e não hierarquizada entre os entes da federação em matéria de
proteção do meio ambiente e combate à poluição tão somente a partir da leitura do art. 23 e
parágrafo único da CR/1988.
A atuação conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seria
possível em qualquer hipótese, desde que respeitados seus limites territoriais. A norma
regulamentadora viria precisamente indicar a maneira pela qual se daria a cooperação entre os
entes da Federação relacionados no caput do art. 23 da Constituição Federal, principalmente
em razão de as normas constitucionais serem dotadas de eficácia, sendo essa interpretação mais
benéfica ao meio ambiente (CANOTILHO et al., 2008).
Essa concepção de ação conjunta a partir da eficácia das normas constitucional não é
unanimidade na doutrina. Para outros, não haveria possibilidade de cooperação eficiente sem a
edição da LC nº 140/2011. A própria Constituição determinou que tal cooperação fosse feita na
forma definida por LC para se alcançar o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em
âmbito nacional, segundo disposições do parágrafo único do art. 23, que estaria em consonância
com o princípio da eficiência administrativa, prevista no art. 37 do mesmo texto constitucional
(ANTUNES, 2015).
Aparentemente, a interpretação no sentido de que a ação cooperada entre os entes,
independentemente do advento da LC, seria possível e mais benéfica tende a prevalecer, porém,
por razão de equilíbrio e bom senso, há que se reconhecer que sem a definição dos meios e
instrumentos próprios à cooperação entre os entes federativos, provavelmente não haveria
coordenação e sinergia de esforços, o que poderia resultar em uma enxurrada desnecessária de
atos e de recursos para se atingirem as finalidades precípuas de proteção do meio ambiente e
combate à poluição, em detrimento do princípio da eficiência, o que exigiria uma atenção
redobrada ao princípio de subsidiariedade sobre a aplicação direta do art. 23 da Constituição
Federal.
O princípio de subsidiariedade é visto como preceito informador da repartição de
competências e verdadeira ferramenta de execução do federalismo cooperativo, em que as
entidades estatais superiores somente deverão assumir as atribuições que os entes menores não

114

podem cumprir de maneira eficiente. No caso do exercício da competência comum, isso
significa dizer que só serão atribuídas à União e aos Estados aquelas tarefas que não podem ser
executadas com eficiência pelos Municípios (CANOTILHO et al., 2008).
Mesmo com esteio nesse princípio, respeitados os limites territoriais de cada ente e a
preponderância de seu interesse, mesmo assim haveria considerável margem de dúvidas e
conflitos no momento de cada ente atuar no âmbito da competência comum sem a LC
regulamentadora da ação cooperativa.

4.4 Lei Complementar nº 140/2011: principais características da ação cooperativa
Com razoável atraso de mais de duas décadas, foi finalmente editada a LC nº 140/2011
que regulamentou os incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do artigo 23 da
CR/1988.
Referida LC nº 140/2011, conforme anunciado em seu art. 1º, trata da cooperação entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes
do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação
das florestas, da fauna e da flora, bem como alterou a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2011).
Analisar-se-ão brevemente os principais aspectos da LC nº 140/2011, principalmente
no que se refere à atuação administrativa do ente municipal nessa missão conjunta com a União,
os Estados e o Distrito Federal de proteger o meio ambiente e combater todas as formas de
poluição.

4.4.1 Licenciamento
Inicialmente, o art. 2º, incisos I, II e III da LC nº 140/2011 apresenta conceitos, para
os seus termos, de licenciamento ambiental, atuação supletiva e atuação subsidiária. Tratar-seá primeiramente do licenciamento.
O termo licenciamento ambiental não se encontra no texto da CR/1988, que se limitou
a exigir estudo prévio de impactos ambientais para instalação de obra ou atividade
potencialmente degradadoras do meio ambiente (inciso IV, do parágrafo único, do artigo 225)
(BRASIL, 1988).
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A primeira previsão legal expressa sobre licenciamento ambiental está contida no art.
10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, ao estabelecê-lo para construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, que dependerão de prévio licenciamento por
órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis
(BRASIL, 1981).
Posteriormente, na Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, o
licenciamento ambiental é expressamente tratado como procedimento administrativo pelo qual
o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de
empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou que possam causar
degradação ambiental (BRASIL, 1997).
Dessa forma, o licenciamento ambiental é procedimento administrativo, assim
considerado pelo art. 2º, I da LC nº 140/2011, cuja finalidade é licenciar, ficando bem nítida a
diferenciação colocada pelo legislador entre procedimento e licenças (Licença Prévia – LP,
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO)22 (BRASIL, 2011).
Pode-se, assim, conceituar o licenciamento ambiental como procedimento
administrativo complexo que se desenrola em diversas etapas para que o Poder Público emita
as respectivas autorizações na forma de licenças preliminares, de instalação e de operação de
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental (ANTUNES,
2014).

4.4.2 Atuação supletiva e subsidiária
O legislador atribuiu conceito expresso sobre a atuação supletiva, segundo ditames do
art. 2º, II, da LC nº 140/2011. Nessa atuação, um ente substitui o outro que realmente detém as
atribuições ambientais (BRASIL, 2011).

Conforme disposições do Decreto Federal nº 99.274/90, a Licença Prévia – LP será expedida na fase preliminar
do planejamento da atividade, contendo os requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação
e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; a Licença de Instalação – LI
autorizará o início da implantação, de acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e
a Licença de Operação – LO será expedida, após as verificações necessárias, para o início da atividade licenciada
e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévias
e de Instalação.
22
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Noutros termos, quando o órgão competente não concluir o licenciamento no prazo,
outro órgão ambiental, ou o Conselho do Meio Ambiente, poderá realizar as ações
administrativas pendentes (GUERRA, 2012).
Anteriormente, o art. 10 da Lei nº 6.938/1981, com a redação atribuída pela Lei nº
7.804, de 1989, dispunha sobre o prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis (BRASIL, 1981).
Posteriormente, o art. 20, da LC nº 140/2011 tratou de atribuir nova redação ao artigo
10, da Lei 6.938/1981 de maneira que não mais constou de seu texto a locução “em caráter
supletivo” do licenciamento atribuída ao IBAMA, na concepção de licenciamento, via de regra,
estadualizado, suprimindo-se inclusive a expressão “órgão estadual competente” para o prévio
licenciamento ambiental, além da revogação dos parágrafos, exceto o §1º que dispõe sobre
publicidade envolvendo o pedido de licenciamento (BRASIL, 2011).

Consequentemente, a disciplina a respeito da competência para o licenciamento
ambiental ordinário passou a estar regulada quase em sua inteireza pela LC nº 140/2011
(CASTRO, 2014).
Não obstante as alterações na redação da Lei nº 6.938/1981, a ação supletiva no
licenciamento e na autorização foi mantida pelo art. 15 da LC nº 140/2011, de forma mais
abrangente: a União desempenhará as ações administrativas estaduais ou distritais até que se
crie órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito
Federal; o Estado desempenhará as ações administrativas municipais até que se crie órgão
ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município; por fim, quando não houver
órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no Município, a União
deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em qualquer um dos entes
federativos (BRASIL, 2011).
Com isso, manteve-se a excepcionalidade do licenciamento em caráter supletivo pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) e agora também pelo Estado em relação ao
Município que não possuir órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente
(ANTUNES, 2014), em aplicação explícita do princípio de subsidiariedade (CASTRO, 2014).
Desse modo, a partir da entrada em vigor da LC nº 140/2011, qualquer ação tendente
a usurpar ou sobrepor a competência licenciadora legalmente definida a cada um dos entes será
considerada conflituosa e forte o suficiente a atrair declarações de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade conforme o caso concreto, observando-se que se manteve o critério geral

117

do licenciamento pelo Estado, antes adotado pela Lei nº 6.938/1981, o que inclusive é mais
condizente com a descentralização administrativa.
Outra questão envolvendo o federalismo cooperativo também pode ser aferida a partir
da atuação subsidiária do ente federativo.
Essa atuação cooperativa também expõe a importância do princípio de
subsidiariedade, ao dispor que um ente solicitado preste auxílio na forma de apoio técnico,
científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação ao outro
solicitante detentor das atribuições decorrentes das competências comuns em matéria de
proteção do meio ambiente, conforme dicção dos artigos 2º, III, 16 e parágrafo único da Lei nº
140/2011 (BRASIL, 2011).
As ações supletiva e subsidiária entre os entes federativos num federalismo ecológico
de cooperação (ANTUNES, 2015) merece elogios, no entanto, é relevante a crítica de que não
há na LC nº 140/2011 disposições capazes de produzir uma interpretação no sentido de se
inverter uma tradição centralizadora de competências na União ou mesmo um incentivo ao
melhor aparelhamento dos Municípios com órgãos ambientais capacitados (CASTRO, 2014).
Importa também acrescer que as ações supletivas e subsidiárias não se aplicam
automaticamente; devem ser voluntárias, sem a qual não há que se falar em cooperação, mas
sim em um executivo centralizador com relação de sujeição entre os entes federados.
Nesse sentido, importa destacar interessante julgado do STF, nos autos da Medida
Cautelar 1.255 MC/RR, em que se entendeu que não há preponderância de programa de reserva
extrativista da União a subjugar programa do Estado de Roraima da mesma natureza (BRASIL,
2006)23.
Ambas as atuações, subsidiária e supletiva devem ser balizadas pela teoria da
predominância do interesse e princípio de subsidiariedade, de maneira que o ente Central
somente exerça o seu poder quando os demais entes não puderem atuar por não estarem
devidamente capacitados para tanto, com o intuito de que prevaleça uma relação de mão dupla,
coordenada e sinérgica em equilíbrio de forças e interesses.

23

Nos autos da referida Ação Cautelar ficou bem caracterizado que o critério utilizado para analisar a repartição
constitucional de competências em situação de conflito de atribuições entre as pessoas políticas em matéria
ambiental será, prioritariamente, o da preponderância do interesse, e, sucessivamente, se for necessário, pela
utilização do critério da cooperação. Isso significa que, concorrendo projetos da União Federal e do Estadomembro visando à instituição, em determinada área, de reserva extrativista, o conflito de atribuições será suscetível
de resolução, caso inviável a colaboração entre tais pessoas políticas, pela aplicação do critério da preponderância
do interesse, com o alerta acerca sobre os interesses da União que se revestem de maior abrangência (BRASIL,
2006).
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4.4.3 Objetivos fundamentais
O art. 3º da LC nº 140/2011 trouxe quatro objetivos fundamentais aos entes federativos
no âmbito da competência comum (administrativa).
O primeiro objetivo trata da proteção, defesa e conservação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, prevendo expressamente que a forma de promoção da gestão será
descentralizada, democrática e eficiente (BRASIL, 2011).
Em sequência, é apresentado como segundo objetivo cooperativo o desenvolvimento
socioeconômico de forma equilibrada com a proteção do meio ambiente, em observância a
princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e a
redução das desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 2011).
A busca da harmonização das políticas e das ações administrativas, de maneira a evitar
sobreposição de atuação entre os entes federativos e a formação de conflitos de atribuições, de
maneira que a atuação administrativa seja eficiente também integra o rol de objetivos da
cooperação entre os entes federativos (BRASIL, 2011).
O último objetivo envolve a atuação dos entes voltada a assegurar a uniformidade da
política ambiental para todo o país, respeitadas as peculiaridades regionais e locais (BRASIL,
2011).
Dentre todos os objetivos, elege-se o da proteção, defesa e conservação do meio
ambiente ecologicamente equilibrado como o mais relevante naquilo que explicita com clareza
a aplicação do princípio de subsidiariedade (ANTUNES, 2015).
Desse modo, os objetivos, em especial o da proteção, defesa e conservação
proporcionarão que a gestão do meio ambiente seja necessariamente descentralizada e mais
próxima dos problemas das pessoas que o enfrentam, sendo, assim, mais democrática, além de
possibilitar maior eficiência na execução dos mecanismos de proteção ambiental.

4.4.4 Instrumentos de cooperação
O art. 4º da LC nº 140/2011 trata dos instrumentos de cooperação institucional.
São instrumentos de cooperação consórcios públicos, convênios, acordos de
cooperação técnica e outros instrumentos assemelhados, Comissão Tripartite Nacional,
Comissões Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito Federal, fundos públicos e
privados e outros instrumentos econômicos, delegação de atribuições de um ente federativo a
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outro, e delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro,
respeitados os requisitos previstos na LC nº 140/2011 (BRASIL, 2011).
Dentre todos os objetivos, destacam-se a delegação de atribuições, as ações
administrativas de um ente federativo a outro e a Comissão Tripartite, tanto na União quanto
nos Estados.
A Comissão tripartite tem como objetivo fomentar a gestão ambiental compartilhada
e a edição de normas e diretrizes voltadas para a descentralização administrativa da gestão
ambiental entre os entes federativos (a Comissão é constituída por representantes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), ao ponto de torná-la mais eficiente, barata e,
sobretudo, simples (ANTUNES, 2015).
Um dos papéis da Comissão Tripartite é exatamente apresentar novas tipologias para
o licenciamento ambiental e submetê-las ao chefe do poder executivo. No que se refere às
comissões estaduais, seu papel envolve a edição de normas para cada Estado, celebração de
convênios, além da definição de ações e mecanismos de colaboração e cooperação. Verificase, ainda, referência à Comissão Bipartite do Distrito Federal que, por conjugar atribuições
típicas de Estado e de Município, não podem ser tripartites (CASTRO, 2014).
A crítica que se faz é a ausência, na LC 140/2011, de participação da sociedade e do
Legislativo nas Comissões Tripartite, que, de certo modo, poderia ter ampliado o aspecto
democrático da gestão ambiental cooperativa (MACHADO, 2016).
A delegação de atribuições e ações administrativas de um ente federativo é instrumento
da descentralização administrativa e seu mecanismo de execução da cooperação entre os entes
está contido no art. 5º e parágrafo único da LC nº 140/2011, em que o ente federativo demandará
a celebração de convênio (BRASIL, 2011).
Esse instrumento formalizará a delegação da execução de ações administrativas
atribuídas a um ente para o outro, no entanto, sob a condição de o delegatário possuir órgão
ambiental capacitado, ou seja, que possua em seus quadros corpo de técnicos próprios ou em
consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações
administrativas a serem delegadas (BRASIL, 2011).
Ocorre, porém, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
no ano de 2012, dos 5.565 municípios do Brasil, somente 1.379 tinham Secretaria de Meio
Ambiente exclusiva, 2.516 conjugava a função ambiental com outra Pasta e 639 Municípios
sequer possuíam estrutura específica. Somente 1.944 realizavam licenciamento ambiental de
impacto local e apenas 1.940 possuíam instrumento de cooperação com órgão estadual de meio
ambiente para delegação de competência de licenciamento ambiental relacionado a atividades
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que vão além do impacto local (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2012).
Por mais que se transpareça que um ente delegante não possa impor condições ao
delegatário, ainda que autônomos e ausente a hierarquização no âmbito da competência comum,
a celebração do convênio não significa, por si só, sujeição do delegatário ao delegante, tratandose, na verdade, do exercício do poder discricionário de cada um dos entes (ANTUNES, 2015).
Da mesma forma que o delegante pode exigir as condições para o ajustamento do
termo de cooperação, faculta-se ao delegatário não o assinar sendo, portanto, lícitas as
exigências.

4.4.5 Harmonização da cooperação
As ações de cooperação entre todos os entes estão definidas no art. 6º da LC nº
140/2011 e serão desenvolvidas de maneira a alcançar aqueles objetivos contidos no art. 3º, em
que o enfoque é harmonizar e integrar todas as políticas governamentais e assegurar o
desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2011).
A questão é saber se uma lei infraconstitucional poderia criar direitos e obrigações aos
entes federativos de harmonização e integração de todas as políticas governamentais e que
também assegure o desenvolvimento sustentável.
Para alguns, tais obrigações deve ter por origem a Constituição; admitir que lei
infraconstitucional crie obrigações aos entes subverteria totalmente os fundamentos da
federação (MACHADO, 2016).
Por outro lado, a própria Constituição Federal trata da regulamentação da cooperação
entre os entes federativos no parágrafo único do art. 23, sendo perceptível que o art. 6º da LC
nº 140/2011 não cria obrigações para os entes federativos, naquilo que suas disposições estão
alinhadas, ou em consonância, com as finalidades colaborativas entre os mesmos entes para se
alcançar o equilíbrio do desenvolvimento e assegurar o bem-estar com um meio ambiente sadio
para todos (ANTUNES, 2015).
Entende-se, a partir do princípio de subsidiariedade, que devido aos problemas
ambientais estarem próximos das populações e autoridades municipais, a harmonização deve
ter o Município como prioridade na execução das tarefas de defesa e proteção do meio
ambiente.

121

4.4.6 Distribuição das ações administrativas ambientais entre os entes federativos
As ações de cooperação, ou competências administrativas, foram distribuídas entre os
entes federativos pela LC nº 140/2011.
As competências da União estão previstas no art. 7º, as dos Estados-membros no art.
8º, as dos Municípios no art. 9º, e o artigo 10 identifica ações administrativas do Distrito Federal
como sendo aquelas previstas para os Estados e Municípios nos arts. 8º e 9º da mesma Lei
(BRASIL, 2011).
Dentre as várias atribuições administrativas conferidas à União, no total de 25 incisos
do art. 7º da LC nº 140/2011, contra apenas 15 dos Estados — o que demonstra uma tradição
de concentração de competências no ente central —, destaca-se o licenciamento ambiental
(ANTUNES, 2015).
O licenciamento ambiental no âmbito da União será realizado em procedimento
administrativo a ser inicializado pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA (BRASIL, 2011).
O IBAMA, assim, licenciará empreendimentos e atividades localizados ou
desenvolvidos no Brasil, em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na
zona econômica exclusiva, em terras indígenas, em unidades de conservação instituídas pela
União, exceto em caso de Áreas de Preservação Ambiental; em dois ou mais Estados, de caráter
militar, exceto nos casos de preparo e emprego de Forças Armadas e aqueles referentes a
questões nucleares e que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo a partir da
Comissão Tripartite Nacional (BRASIL, 2011).
O art. 8º da LC nº 140/2011 dispõe, dentre várias ações administrativas dos Estados, a
de promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos efetiva ou
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente, ressalvadas as competências da
União e dos Municípios (XIV) e promover o licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo
Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs) (XV) (BRASIL, 2011).
Pode-se mencionar, como exemplo, licenciamento de empreendimento e atividade
cujo impacto abranja dois ou mais Municípios (CASTRO, 2014).
As competências do Distrito Federal, que não é dividido em Municípios, é um misto
das atribuições conferidas pela CR/1988 aos Estados e aos Municípios, que não será foco de
análise a priori e poderá futuramente se abordado em estudo específico.
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Quanto aos territórios, que também não são focos de análise e aprofundamento neste
estudo, importante observar que a LC nº 140/2011 quedou-se silente sobre eles, provavelmente
por não mais existirem na República Federativa do Brasil, apesar de expressamente previstos
no art. 18, § 2º e 33, caput da CR/1988 ao tratar da organização do Estado. A questão é que o §
1º do art. 33 da CR/1988 prevê que os territórios poderão ser divididos em municípios,
aplicando-se-lhes as disposições do art. 29 e seguintes (BRASIL, 1988).
Caso não sejam divididos em Municípios, toda a competência ficará a cargo da União;
mas, caso o sejam, serão incumbidos das competências distribuídas nos artigos 23 e 30 da
CR/1988 (CASTRO, 2014).
E, de acordo com as disposições do art. 9º, XIV, da LC nº 140/2011, cabe aos
municípios, dentre várias atribuições, promover o licenciamento ambiental das atividades ou
empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, de acordo
com a tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente,
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, ou os localizados
em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em caso de Áreas de Proteção
Ambiental (BRASIL, 2011), pairando dúvidas sobre a constitucionalidade de o Estado
conceituar o que venha a ser impacto para o Município.

4.4.6.1 A questão do conceito de impacto pelo Estado e a autonomia municipal
Partindo-se da premissa de que não há hierarquia entre entes federativos, deve-se
analisar a questão da definição pelo Estado do que seja impacto de interesse do Município para
fins de licenciamento ambiental.
Por mais que a União e o Estado estejam melhor capacitados e aparelhados, é o
Município autônomo e o mais indicado, segundo preponderância de seu interesse contido no
artigo 30, I da CR/1988 e princípio de subsidiariedade, para dizer o conceito de impactos sobre
o seu território em licenciamento ambiental (RODRIGUES, 2011).
Dessa forma, não compete ao Estado, ao conceituar impacto, estabelecer a abrangência
da atribuição municipal em licenciamento no âmbito de seu interesse predominantemente local,
pois malferida também estará a autonomia municipal, erigida inclusive a princípio sensível,
conforme alínea “c”, do inciso VII, do art. 34 da CR/1988 (BARBOSA, 2013).
Ademais, entende-se também que não se poder aferir a competência administrativa do
Município a partir do critério impacto que um dano possa causar sobre o seu território. O critério
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dano não foi adotado pela Constituição para fins de repartição de qualquer das competências
entre os entes federativos.
A

repartição

de

competências

deve

seguir

as

normas

estabelecidas

constitucionalmente, cabendo ao município regular assunto de interesse local, ao Estado o
regional, competindo o interesse geral, ou nacional, à União, tratando-se de conceitos que,
mesmo abertos, guardam relação estrita com a noção de subsidiariedade (ANTUNES, 2015).
Abrangência de dano, porém, é variável que somente pode ser verificada
empiricamente, a partir de estudos a serem efetuados no caso concreto a respeito de pontos que
não podem ser, com segurança absoluta, aferíveis de forma apriorística (CASTRO, 2014).
Desse modo, compete ao Município conceituar o impacto do dano sobre seu interesse
preponderantemente local para fins de licenciamento ambiental.

4.4.7 Considerações sobre atuação fiscalizatória em licenciamento ambiental
A LC nº 140/2011 apresentou avanços significativos na fiscalização ambiental,
mormente a lavratura de eventual auto de infração em matéria ambiental e instauração de
processo administrativo nessa seara.
O art. 17 da LC nº 140/2011 dispõe que o órgão responsável pelo licenciamento ou
pela autorização, conforme o caso, de empreendimento ou atividade, é aquele que deve lavrar
o correspondente auto de infração e instaurar o processo administrativo para apuração de
eventuais infrações à legislação ambiental (BRASIL, 2011).
A lavratura do auto de infração ambiental e a instauração de processo administrativo
de apuração de infrações cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada
compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização (BRASIL, 2011). Vale dizer,
quem licencia uma obra, atividade ou empreendimento é quem deve promover sua fiscalização
(CASTRO, 2014).
Partindo-se do pressuposto de que a fiscalização é competência comum aos entes
federativos, possível indagar se a LC nº 140/2011 seria inconstitucional ao atrelar poder de
polícia (fiscalização) ao licenciamento, o que, em tese, poderia violar disposições do art. 23 da
CR/1988.
No entanto, a indagação não se sustenta simplesmente por não encontrar qualquer
restrição no âmbito da repartição das competências comuns do art. 23 da CR/1988. Muito pelo
contrário, a vontade do constituinte é no sentido de que os órgãos pertencentes a todos os entes
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federados participem da fiscalização de forma conjunta, com cooperação e coordenação
(CASTRO, 2014).
Embora, em princípio, a fiscalização caiba ao órgão que promoveu o licenciamento,
não é vedado que integrante de órgão de outro ente federado eventualmente constate dano
ambiental, atual ou iminente e assim atue lavrando, inclusive, se for o caso, e observado o
devido processo administrativo, eventual auto de infração e comunique ao órgão responsável
pelo licenciamento, nos termos do §2º do art. 17 da LC nº 140/2011 (BRASIL, 2011).
4.4.7.1 A questão da “plurifiscalização”
Importa frisar que foi a partir da LC nº 140/2011 que se abriu caminho para tentar
resolver um problema que é reconhecido pela legislação ambiental, ou seja, a
“plurifiscalização”.
Dá-se a “plurifiscalização” em razão da mesma atividade e sem delimitação da
atividade fiscalizatória do ente estatal (art. 17-P, da Lei nº 6.938/1981 e art. 12, do Decreto nº
6.514/2008) (BRASIL, 1981; 2008).
Com isso, nota-se sobreposição nas ações administrativas, em que os resultados que
se esperavam não são atingidos licitamente.
Referidas leis dispõem que os valores pagos a um ente poderão ser compensados em
relação ao outro, ou seja, permite a ação simultânea da fiscalização de forma desordenada, de
forma pouco econômica aos cofres públicos e nada eficaz em relação aos atos a serem
produzidos com a burocracia da compensação mencionada, ou seja, nada condizente com o
princípio federativo cooperativo e eficiente que tanto se almeja (ANTUNES, 2015).
A solução trazida pela LC nº 140/2011 visa assegurar que, em havendo fiscalizações
e autuações administrativas simultâneas, no exercício do poder de polícia, por suposto
descumprimento das normas ambientais, prevaleça o auto de infração ambiental lavrado pelo
órgão que detenha a competência para o licenciamento (GUERRA, 2012).
E nesse sentido já se percebem algumas decisões, que acabam disciplinando melhor a
matéria, como, por exemplo, a Apelação Cível nº 568520114013200, e-DJF1 de 23.5.2014, p.
259, em que o auto de infração do IBAMA foi anulado por já haver sido a infratora apenada,
pelos mesmos fatos, pelo órgão estadual do meio ambiente (BRAIL, 2014)24.
24

Os autos da apelação cível envolvia uma caçamba de propriedade da empresa de transporte contratada pela
companhia para transportar produto de limpeza de tanques de balsas que, após uma freada brusca, abriu a parte
traseira e derramou aproximadamente cinco mil litros de resíduos. O produto chegou a atingir calçadas, plantas,
sistema de drenagem e sarjetas. O acidente aconteceu no Bairro Compensa III, na Zona Oeste da cidade de
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Noutro aspecto, o Tribunal de Constas da União, nos autos do TC-008.409/92-7,
recomendou ao IBAMA delegar sua competência aos órgãos estaduais de meio ambiente para
executarem a fiscalização e controle dos recursos naturais renováveis, passando o Instituto a
exercer, segundo art. 2º, da Lei nº 7.735/1989, supletivamente, a competência que lhe cabe
(BRASIL, 1992).

4.4.8 Delegação do licenciamento do Estado de Minas Gerais para o Município
A descentralização é uma ferramenta que deve ser bem explorada para evitar a
“plurifiscalização” não apenas em relação aos entes Estado e União. Deve também contemplar
os Municípios que devem ser capacitados técnica e financeiramente para receber a delegação
ambiental, por exemplo, para realizar o licenciamento, conforme melhor exegese sobre a teoria
dos poderes implícitos e o princípio de subsidiariedade.
A sempre alegada falta de estrutura e de pessoal qualificado para que os Municípios
assumam o licenciamento ambiental de empreendimentos locais não foi obstáculo para que o
Estado de Minas Gerais editasse a Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, prevendo, em seu
art. 28, que o Estado poderá delegar aos municípios sua competência para o licenciamento e
também fiscalização em matéria ambiental de atividades e empreendimentos efetiva ou
potencialmente poluidores. Nesse aspecto, somente não serão delegadas as competências para
a realização do procedimento de licenciamento daquelas atividades consideradas de interesse
público do Estado. Mas, para todos os fins, somente será delegada a competência ao Município
que atenda aos requisitos que forem estabelecidos em decreto (MINAS GERAIS, 2016).
Nota-se que a legislação mineira avança em termos de descentralização administrativa,
no entanto, para que seja eficaz, fala-se em um federalismo financeiro, em que o ente
delegatário deve receber do delegante não apenas as atribuições do licenciamento, como
também recursos financeiros necessários à capacitação técnica dos agentes ambientais
responsáveis pela produção dos atos do procedimento de licenciamento como também para que
as equipes mantenham-se perenes e devidamente remuneradas, não constando na Lei nº

Manaus/AM. A empresa já havia sido autuada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas
(IPAAM), quando, em seguida, o Ibama autuou a empresa com multa no valor de R$ 3 milhões, quantia
posteriormente reduzida pela metade, por decisão da Câmara Especial Recursal do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama). No entendimento do Tribunal, “não cabia ao Ibama simplesmente ignorar a competência
estadual, já exercida, e impor nova multa pelo mesmo fato. Daí, mesmo sem o pagamento da multa estadual, a ora
apelante tinha direito a afastar a autuação efetuada pelo Ibama”. O magistrado destacou, ainda, que não há
cabimento na lavratura de dois autos de infração em decorrência do mesmo motivo, sob pena de violação ao
princípio do non bis in idem (ninguém deve ser punido duas vezes pelo mesmo fato ou assunto) (BRASIL, 2014).
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21.972/2016 do Estado de Minas Gerais sequer um artigo de obrigações financeiras do Estado
ao Município referente à delegação de competência para realização do licenciamento.
O regulamento do art. 28 da Lei nº 21.972/2016 se deu na forma do Decreto nº 46.937,
de 21 de janeiro de 2016, não sendo bem claro, mas permitindo-se afirmar que a delegação
somente ocorrerá naqueles casos em que a competência do Estado também estiver restrita aos
limites territoriais do Município, ou como constou no próprio art. 1º, nas atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras, cujos impactos ambientais estejam restritos aos limites territoriais
municipais e à correspondente fiscalização pela esfera municipal (MINAS GERAIS, 2016),
permitindo-se, inclusive, que se gere em torno da questão dúvidas e questionamentos sobre a
própria necessidade de uma delegação envolvendo licenciamento que a princípio já estaria
inserido na preponderância do interesse local do ente público municipal para os termos do art.
30, I da CR/1988 (BRASIL, 1988).
O legislador já havia perdido a oportunidade de inserir na Política Ambiental do Estado
de Minas Gerais recursos financeiros na forma da Lei, porém poderia ter suprido tal falta no
regulamento. No entanto, não foi isso o que se percebeu com o Decreto nº 46.937/2016.
Novamente, o Poder Público preferiu não explicitar qualquer previsão de disposição
orçamentária e financeira, cuja expectativa acabou sendo remetida para o momento da
celebração do instrumento de cooperação técnica, ou do convênio, em que o peso político
diminuto do Município em relação ao Estado o coloca em situação de desvantagem na mesa de
negociação.
Como sabido, o art. 3º do Decreto nº 46.937/2016 exige que o Município possua
qualificação mínima, como, por exemplo, possuir equipes técnicas multidisciplinares
compostas por profissionais devidamente habilitados, que podem ser servidores próprios ou
compartilhados e o art. 4º ainda acresce a necessidade de uma estrutura municipal que englobe,
além do órgão técnico, uma política municipal de meio ambiente, um conselho de meio
ambiente com representação da sociedade civil organizada paritária à do Poder Público e
sistema de fiscalização ambiental legalmente estabelecido (MINAS GERAIS, 2016).
Deve-se reconhecer que houve avanços na legislação mineira sobre descentralização
administrativa, porém, não se pode negar a realidade dos Municípios mineiros, que sem
recursos financeiros, dificilmente conseguirão se aparelhar na forma dos arts. 3º e 4º do Decreto
nº 46.937/2016 do Estado de Minas Gerais.

4.4.9 Licenciamento em um único nível
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Antes da edição da LC nº 140/2011, não se podia olvidar que no Brasil sempre
pairaram dúvidas sobre qual seria o órgão competente a que o empreendedor deveria dirigir-se
para obter o licenciamento ambiental, ao ponto de algumas sociedades empresárias, ao
sopesarem os custos decorrentes de multas, embargos administrativos e eventuais litígios
judiciais, optarem por promover o licenciamento ambiental nos três níveis da federação
(GUERRA, 2012), não obstante o art. 7º da Resolução nº 237, de 1997, já prever o
licenciamento em um único nível de competência (BRASIL, 1997).
Interessante tentar exemplificar com uma decisão do STF, em autos de suspensão de
tutela antecipada (STA 286/BA), em que se vislumbraram dificuldades na atuação cooperativa
por parte do Poder Público, no caso, o Estado da Bahia, o Município de Salvador e o IBAMA,
além da participação de organizações da sociedade civil enquanto coletividade, para os termos
do art. 225 da CR/1988. Em trecho de relevante importância do voto, o Ministro Gilmar Mendes
(Relator) entendeu que seria despropositada a pretensão a respeito da definição sobre qual órgão
ambiental deveria ser o responsável pelo licenciamento (BRASIL, 2010)25.
As ações de cooperação entre os entes implicam uma consequência lógica de unicidade
administrativa, que constou expressamente no art. 13 da LC nº 140/2011 ao dispor que o
licenciamento ambiental será realizado em um único nível e com a participação não vinculativa
dos demais entes federativos, que podem se manifestar perante o órgão responsável pela licença
ou autorização (ANTUNES, 2015).
Mesmo após a entrada em vigor da LC nº 140/2011, houve decisões judiciais que
admitiram o licenciamento ambiental em mais de um nível. Em uma delas, a Quinta Turma do
Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), nos autos do Agravo de
Instrumento entendeu que a competência do ente municipal e/ou estadual, para o licenciamento
ambiental, não exclui a competência do IBAMA, e a existência de licenciamentos ambientais
estaduais e/ou municipais (BRASIL, 2013)26.

25

As partes envolvidas pretendiam que fosse coibido o exercício das atividades de fiscalização do IBAMA em
regiões de Mata Atlântica e da região metropolitana de Salvador e suas adjacências, inclusive sobre as áreas que
foram objeto de considerações do pedido de suspensão. No caso, o STF entendeu que a atuação do IBAMA foi
inerente ao poder de polícia ambiental atribuído pela legislação e pela Constituição aos órgãos do Sistema Nacional
do Meio Ambiente – SISNAMA e não em razão da fiscalização decorrente do licenciamento ambiental, não
havendo sobreposição da União na competência dos demais entes em matéria de licenciamento ambiental
(ANTUNES, 2015)
26
O julgado analisou matéria ambiental envolvendo exploração de atividade potencialmente poluidora na forma
das obras de construção de empreendimento imobiliário inserido nos limites territoriais de Zona Costeira marítima,
destacando-se como fundamentação de decidir o fato de o bem a ser tutelado ser exatamente o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, que não dispensa o inafastável estudo prévio de impacto ambiental, conforme
determinam, em casos tais, o art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal, o art. 10 da Lei nº 6.938/81 e as Resoluções
nº 01/86 e 237/97 - CONAMA, contrariando a unicidade do licenciamento em um único nível posteriormente a
Lei Complementar nº 140/2011 (ANTUNES, 2015).
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Evidente que a decisão do TRF1 violou a unicidade da ação administrativa antes
prevista no art. 7º da Resolução 237/1997 do CONAMA e agora contida no art. 13 da LC nº
140/2011 (BRASIL, 2011).
Além das já citadas modificações, deve ser frisado que a LC nº 140/2011 também
acarretou a revogação de alguns dispositivos presentes na Resolução do Conama nº 237/1997,
especialmente no que tange às competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que passam a ser estabelecidas nos termos acima explanados.

4.5 A Lei Comlementar nº 140/2011 e a centralização de competências na União
Conforme já estudado, a origem desagregadora de nosso federalismo gerou como
consequência uma descentralização com concentração de competências de poderes políticos,
administrativos e financeiros na União.
A ausência de discussões e análise à época da proclamação da República no Brasil
culminou numa descentralização política tímida, em que os principais poderes permaneceram
no âmbito da esfera federal e que se acentua a partir da edição da Constituição da República
Federativa do Brasil em que, em vários pontos, verifica-se uma diminuição das competências
dos Estados (CASTRO, 2014).
Passadas várias décadas até o advento da LC nº 140/2011, perceberam-se louváveis
avanços para a cooperação entre os entes da federação para melhor proteção do meio ambiente,
porém, nota-se, como também se percebe na CR/1988 e tantas outras leis infraconstitucionais,
a tradicional concentração de ações administrativas no ente federativo central. Fala-se,
inclusive, em uma expressiva centralização na forma federativa de Estado brasileira (RANGEL
et al., 2016).
A assertiva é perceptível a partir da simples leitura dos dispositivos da LC nº 140/2011.
Seu art. 7º reservou simplesmente 25 incisos de ações administrativas à União, enquanto o art.
9º trouxe aos Municípios 15 competências, restando ao Estados, conforme art. 8º, 11 incisos de
ações administrativas (BRASIL, 2011).
A distribuição das ações administrativas na LC nº 140/2011 é caracterizada pelo
inchaço das competências na União e um ligeiro incremento nas competências do Município,
principalmente no que se refere ao licenciamento ambiental de empreendimentos impactantes
sobre seu interesse predominantemente local e respectiva atuação fiscalizatória, porém,
mediante esvaziamento das competências dos Estados (CASTRO, 2014), não obstante o
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mencionado licenciamento ambiental seja, via de regra, estadualizado, segundo disposições da
Lei 6.938/1981 e assim mantido pela LC nº 140/2011 (ANTUNES, 2014).
O que se nota, em termos gerais, é uma excessiva centralização financeira, de políticas
e de programas no ente federal (SCARDUA; BURSZTYN, 2003), cujas causas são variadas,
sendo uma delas o próprio modelo cooperativo federal que, para alguns, carece de melhores
arranjos e acordos políticos, situação essa que acaba por beneficiar especialmente a União e em
detrimento dos demais entes federativos, a depender das semelhanças ou diferenças dos grupos
e ideologias responsáveis pela gestão dos poderes centrais, regionais e municipais (FABRIZ,
2010).
Essa visão de melhor capacitação da União não pode mais perdurar, devendo-se pensar
uma descentralização de fato e de direito ao Estado e principalmente ao Município, naquilo que
a teoria dos poderes implícitos e aplicação do princípio da subsidiariedade apontam como sendo
essa a melhor solução para se alcançar uma cooperação mais eficiente para se proteger o meio
ambiente. Mas não se espera que essa inversão de entendimento ocorra de imediato, devendo
ser pensada a médio e a longo prazo, já que não se imagina tratar a matéria ambiental como,
por exemplo, bombeiros apagando um incêndio e sem se preocupar com o que causou as chamas
(CASTRO, 2014).
Apenas como exemplos levantados a favor de uma descentralização de competências
constitucionais que tenha como principal destinatário o ente municipal, pode-se mencionar a
proximidade da população com as fontes de poder, a menor complexidade da máquina
administrativa local, a maior possibilidade de acompanhamento dos processos decisórios e de
participação direta na formação da vontade coletiva (FABRIZ, 2010) e que, por sua vez,
repelem várias afirmações voltadas mais para aspectos fáticos e não jurídicos, de que a
centralização na União deve prevalecer por estar ela melhor dotada de recursos técnicos e
financeiros, portanto, mais capacitada (CASTRO, 2014).
Mas, para todos os fins, e infelizmente, a LC nº 140/2011 não possui em seu bojo
normativo qualquer incentivo para que os Municípios promovam seu devido aparelhamento no
aspecto ambiental, o que para alguns é visto como uma falha categórica (CASTRO, 2014).
Por outro lado, enquanto se pensam, a médio e longo prazo, ações de equidade
envolvendo o desacúmulo de competências no ente central, ciente de que não conseguirá dar
cabo a todos os problemas ambientais sem a atuação dos demais entes, deve-se agir
aprioristicamente, considerando-se que a cooperação administrativa já foi regulamentada, de
maneira que Estados e Municípios tenham seus órgãos ambientais capacitados para se promover
a adequada proteção conjunta e eficiente do meio ambiente, o que não significa agir de forma
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imediatista. O que se busca é o uso racional e eficaz dos meios de cooperação contidos na
CR/1988 e na LC nº 140/2011, principalmente os mecanismos técnicos, científicos e
financeiros, pois, defende-se, as coletividades mais próximas são capazes de melhor resolverem
os problemas ambientais, a partir da melhor exegese acerca da aplicação do analisado princípio
de subsidiariedade (CASTRO, 2014).
A preponderância dos interesses de cada ente federativo, seus poderes implícitos e
principalmente a incidência do princípio da subsidiariedade na repartição constitucional de
competências, são fundamentos fortes para que se rompa com a tradição centralizadora no ente
federal. Busca-se, assim, poderes, meios, recursos financeiros e aparelhamento suficientes para
que o ente federativo mais próximo dos problemas ambientais enfrentados pelas sociedade
possa resolvê-los com maior eficiência, pois não poderá o ente central, em reforço, dar fim a
todos eles, seja no médio ou longo prazo.
Para além do estudo da disciplina constante do ordenamento jurídico-constitucional
brasileiro, mostra-se importante, ainda, estudarem-se experiências vividas em outros países,
tanto no aspecto prático como no plano teórico. Nesse sentido, far-se-á, na sequência, uma breve
análise sobre o sistema de proteção ambiental da Comunidade Europeia, com marcante
incidência do princípio de subsidiariedade, como modelo para contribuir ao aperfeiçoamento
do meio ambiente entre os países integrantes do Mercado Comum da América do Sul Mercosul.
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5 DIREITO COMPARADO
O estudo do direito estrangeiro, objetivando não uma busca por soluções milagrosas,
mas, isto sim, perceber os acertos e desacertos de cada sistema jurídico, mostra-se
especialmente importante ao presente trabalho.
O Estudo do direito comparado revela sua importância ao fornecer elementos e
possibilidades numa relação entre as normas jurídicas nas legislações nacionais e estrangeiras,
de forma a analisá-las, seja por analogia ou mesmo por análise crítica tendente a apontar as suas
características e diferenças existentes entre sistemas e institutos, e também para poder analisar
o desenvolvimento e a aproximação das legislações ou instituições jurídicas de diversos países,
formando, assim, “o novo Direito Positivo Contemporâneo” (SERRANO, 2006).
O jurista faz uma comparação em profundidade, sem se preocupar com a ocorrência
do mesmo fenômeno jurídico em outros países ou sistemas na atualidade. Desce verticalmente
até à fonte, ou desta sobe verticalmente até o momento presente. No segundo, abraça os sistemas
jurídicos vigentes, realiza uma comparação espacial, como que olhando pelas janelas do vizinho
a ver o que se passa em sua casa, confronta no mesmo plano horizontal os sistemas que lhe
interessam, para tirar as suas conclusões quanto ao bom ou mau tratamento do tema, para se
valer da experiência alheia, para melhorar o seu direito nacional, e até, excepcionalmente, para
formular norma que possa uniformizar um instituto no plano internacional (CASTRO, 2014).
Nesse sentido, o estudo do federalismo, tendo como sua principal característica a
descentralização, remete o estudioso a tentar compreender como se desenvolveram as políticas
de proteção ambiental entre as nações ou bloco delas. Desse modo, e com esse enfoque, buscase analisar, com breves considerações, o sistema de proteção que se desenvolveu no bloco de
países europeus, mais familiarizado com a cooperação entre os países do bloco e com a
aplicação do princípio de subsidiariedade instituído formalmente pelo Tratado de Maastricht,
de 7 de fevereiro de 1992, com o intuito de contribuir para o aprimoramento da proteção do
meio ambiente nacional e também no âmbito do Mercosul.

5.1 Sistema de proteção ambiental europeu
O Sistema de Proteção Ambiental que se formou no âmbito da União Europeia durante
mais de três décadas é considerado, hoje em dia, um dos mais aperfeiçoados quando entendido
sob o enfoque da problemática ambiental, dos instrumentos inovadores que utiliza e da
delimitação de responsabilidades em relação ao cuidado com o meio ambiente.
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Constitui um modelo eficaz de proteção fundamentado no estado de direito que tende
a instaurar um regime de governança ambiental que é um dos mais protetores e integrados.
A União Europeia apresenta um modelo de proteção ambiental configurado em
tratados e programas ambientais, assim como nos princípios e instituições em torno da mesma
estrutura.
A problemática ambiental está cada vez mais presente dentro da economia e alcança
inevitavelmente o âmbito global. Por isso, é fundamental analisar e comparar modelos de
proteção para situar o sistema de proteção ambiental nacional e do MERCOSUL num contexto
internacional e, assim, conhecer novas experiências.
O sistema europeu incorpora outros elementos, como os direitos fundamentais, a
diversidade territorial e a solidariedade inter-regional, para conseguir uma política eficaz para
o desenvolvimento sustentável, buscando a construção de uma governança global.

5.2 Programas de proteção ambiental na União Europeia
O modelo europeu atual partiu de uma integração com finalidades econômicas. Pouco
a pouco, estendeu-se a outras áreas, inclusive ambientais, mediante uma harmonização
legislativa tendente a integrar um mercado único, que, desde cedo, e sem fundamento jurídico,
levou à adoção de medidas de proteção do meio ambiente (SERRANO, 2006).
A preocupação ambiental na União Europeia e nos Estados Unidos surgiu na década
de 70. Foi a raiz da Declaração de Estocolmo, de 1972, adotada pelo Primeiro Programa de
Proteção Ambiental da União Europeia. Naquele momento, os Chefes de Estado e de Governo
se encontravam reunidos em Paris e optaram pela formulação de uma política ambientalista a
ser realizada através de Programas de Ação Comunitária em Matéria de Meio Ambiente
(PACMAS), com calendário previamente definido e desmembrado em cinco Programas de
Ação (OLIVEIRA, 2003).
Vários programas comunitários em matéria de meio ambiente são adotados e,
gradualmente diversos princípios e medidas são incorporados, o que proporcionou um salto de
tímida proteção para um dos sistemas mais protetores do meio ambiente (SERRANO, 2006).
O Primeiro Programa, mediante Declaração, de 22/11/1973, do Conselho das
Comunidades Europeias e dos representantes dos governos dos Estados-membros reunidos no
Conselho sobre um programa de ação das Comunidades Europeias sobre o meio ambiente (JO
C112, de 20/12/1973) (ARAGÃO, 2002), especificava os objetivos e os princípios da política
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ambiental, fixava ações prioritárias, incluía uma lista de medidas basicamente corretivas e
aludia a técnicas preventivas (SERRANO, 2006).
O “Segundo Programa”, na forma da Resolução de 17/05/1983, do Conselho das
Comunidades Europeias e dos representantes dos governos dos Estados-membros reunidos no
seio do Conselho (ARAGÃO, 2002), mas que foi desenvolvido entre 1977 e 1981, somente deu
continuidade ao programa anterior quanto à execução de uma política sobre o meio ambiente,
não trazendo nenhuma inovação (JO C139 13/6/1977). Tratou de prescrever apenas algumas
soluções para os problemas essencialmente derivados da poluição (OLIVEIRA, 2003).
O Terceiro Programa de Ação Comunitária em matéria de meio ambiente, por
intermédio da Resolução de 07/02/1983, lançado entre os anos de 1982 e 1987 (JO C146
17/2/1983) (ARAGÃO, 2002), ofereceu características mais dinâmicas para a proteção
ambiental do bloco, apresentando estratégias que se dividiam em ação global, prevenção e
integração de outras políticas à questão ambiental (OLIVEIRA, 2003). O enfoque preventivo
prevaleceu sem perder de vista o desenvolvimento econômico e social. Houve reconhecimento
de que os recursos naturais constituem a base para o desenvolvimento (SERRANO, 2006).
Para o Quarto Programa, Resolução de 19/10/1987, do Conselho das Comunidades
Europeias e dos Representantes dos Governos dos Estados-membros (JO C328 7/12/1987), a
perspectiva mudou devido à progressiva degradação ambiental. Foram adotadas medidas mais
estritas, uma vez que não se podiam adotar ações que distorcessem a competência do Mercado
Comum, pelo que se deveriam incorporar os princípios do Ato Único Europeu que acabava de
ser aprovado. Reconheceu-se que a prevenção da contaminação é a melhor forma de tratar a
degradação ambiental (SERRANO, 2006).
Internacionalmente, o ano de 1987 pode ser considerado um marco significativo em
matéria de meio ambiente. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
elabora o documento “Nosso Futuro Comum”, também denominado “Relatório Brundtland”
(AWAD, 2007), que introduziu uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos
países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, ressaltando os riscos
do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos
ecossistemas, apontando para a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os
padrões de produção e consumo vigentes. Assim, passa-se a conceber o conceito de
desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”
(SHWARTZMAN, 1999).
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O princípio da prevenção era base da política ambiental europeia, e o Quarto Programa
se propunha a não colocar obstáculos ao mercado interno para tratar de equilibrar ambos os
fatores. Mostrava um enfoque notadamente setorial, pois, até então, não se tinha pretendido
abordar os problemas de forma integral ou global. Ao avaliar cada um dos programas, observouse que, enquanto houvesse progresso, a contaminação aumentaria, sendo necessário mudar o
foco para uma análise que considere o ambiente um todo inter-relacionado (SERRANO, 2006).
Por isso, no âmbito da Comunidade Europeia, o Quarto Programa passou a vigorar
trazendo a proposição de uma integração das políticas ambientais a outras políticas
comunitárias até o ano de 1992, por intermédio de instrumentos legislativos, de controle, de
informação e de emprego. A partir da aprovação do Tratado do Ato Único Europeu (TAUE),
de 1987 (AWAD, 2007), introduziu-se, de maneira explícita, a política ambiental comunitária,
acrescentando ao Tratado de Roma os arts. 130 R, 130 S e 130 T, dedicando o Título VII do
Tratado especialmente ao tema (CASELLA, 1994).
Em linhas gerais, os dispositivos mencionados do Tratado de Roma estabelecem como
objetivos a serem alcançados na área ambiental: preservar, proteger e melhorar a qualidade do
meio ambiente; proteger a saúde humana; fazer utilização racional dos recursos naturais e
promover as medidas possíveis e necessárias para fazer frente aos problemas ambientais, no
contexto regional ou mundial, em que o Tratado prevê a cooperação da União com outros países
(terceiros) e Organizações Internacionais competentes (OLIVEIRA, 2003).
No contexto internacional, em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro um dos eventos
mais importantes do século XX em matéria ambiental: a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUCED) ou ECO-92. Considerada a primeira grande
reunião internacional realizada após o fim da Guerra Fria, o evento reuniu representantes de
175 países e de Organizações Não Governamentais (ONGs), tendo como objetivo principal a
busca de meios capazes de conciliar o desenvolvimento socioeconômico e industrial com a
conservação e proteção dos ecossistemas da Terra (AWAD, 2007).
Entre os programas elaborados no âmbito da União Europeia, cabe destacar o Quinto
Programa sobre meio ambiente, entre 1993 e 2000. Na forma da Resolução de 01/02/1993 do
Conselho e dos Representantes dos Estados-membros (JO C138 17/05/1993), alterado pela
Decisão do Parlamento e do Conselho de 24/09/1998 (JO C275 10/10/98), esse programa
representa uma nova orientação para se modificar a atividade de todos os setores a respeito dos
problemas de degradação do meio ambiente, mudando o enfoque a partir da segmentação, que
era a maneira de se lidar com os problemas ambientais numa visão holística (SERRANO, 2006).
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Assim, buscando consolidar os compromissos firmados pela Comunidade na
Conferência do Rio, entra em vigor o Quinto Programa em Matéria de Meio Ambiente,
intitulado “Para um Desenvolvimento Sustentável” (AWAD, 2007).
Definiram-se, com caráter predominantemente preventivo, os princípios e a estratégia
europeia para o período entre 1992 e 2000, podendo ser considerado o início de uma ação
comunitária horizontal que leva em conta todos os setores passíveis de geração de poluição,
como indústria, energia, turismo, transportes e agricultura, e trazendo em sua base o conceito
de desenvolvimento sustentável, calcado no princípio do desenvolvimento duradouro, com
medidas preventivas e responsabilidade partilhada (OLIVEIRA, 2003).
Ainda nesse mesmo ano, é assinado o Tratado de Maastricht (TUE), com vigência a
partir de 1º de novembro de 1993, no qual os dispositivos ambientais foram deslocados para o
Título XVI. Em seu art. 2º, destacou-se o princípio do crescimento sustentável, não
inflacionário e que respeite o meio ambiente. Referido Tratado afirma ser um dos objetivos dos
países membros proporcionar, por intermédio da “criação de um mercado comum e de uma
união econômica e monetária, o desenvolvimento sustentável das atividades econômicas” e um
“elevado nível de proteção” e “melhoria da qualidade do ambiente", ressaltando também, em
seu art. 3 K, que a política do meio ambiente é delimitada como objetivo a ser alcançado pelo
bloco (QUEIROZ, 2005; OLIVEIRA, 2003).
Esse programa, em termos gerais, engloba vários princípios elaborados dentro do
mesmo campo europeu ou derivados de convênios internacionais, como o da precaução e o da
responsabilidade compartilhada, e o desenvolvimento sustentável fica associado ao objetivo
comunitário de se promover o desenvolvimento do mercado interior e, ao mesmo tempo, a
proteção do meio ambiente (SERRANO, 2006).
Em termos específicos, procurou ir um pouco mais longe do que a mera proclamação
da ideia de desenvolvimento sustentável: o crescimento econômico passa a ser analisado a partir
do conceito de desenvolvimento sustentável, uma concepção de justiça “intergeracional”, em
que os principais temas foram a qualidade do ar, a proteção da natureza e da biodiversidade, a
gestão de recursos hídricos, o ambiente urbano, as zonas costeiras, a gestão de resíduos e de
riscos e acidentes, tendo como alvos as indústrias, a energia, os transportes, a agricultura e o
turismo, ao tempo em que se reconheciam as autoridades públicas, as empresas públicas e
privadas e o próprio público em geral como agentes das mudanças necessárias (ARAGÃO,
2002).
As condições de cada região comunitária são sopesadas, pelo que as diretivas dão aos
Estados-membros certa liberdade de regulação, prevalecendo a ideia de que a comunidade pode
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influir decisivamente para passar de um sistema proibitivo para uma ampla gama de
instrumentos de mercado, financeiros e de assistência, horizontais e voluntários, buscando-se
concretizar nas normas e medidas dos princípios da prevenção, da subsidiariedade e da
responsabilidade para, assim, integrar o programa, sempre com enfoque no desenvolvimento
da Comunidade Europeia de forma sustentável. Com isso, avaliam-se os custos e os benefícios
potenciais e reconhece-se que o êxito do mercado interno e das políticas estão associados à
incorporação do elemento meio ambiente (SERRANO, 2006).
Os arts. 174, 175 e 176 do Tratado versam exclusivamente sobre a Política Europeia
para o Meio Ambiente, em que se estabelecem alguns objetivos a serem alcançados na área
ambiental: preservar, proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente; proteger a saúde
humana; fazer utilização racional dos recursos naturais; e promover as medidas possíveis e
necessárias para enfrentar os problemas ambientais, seja no contexto regional ou mundial
(QUEIROZ, 2005).
Modificações na proposta inicial do Quinto Programa foram introduzidas em 10 de
maio de 1995. Ao contexto europeu, acabava de ser inserido o imposto sobre as emissões de
CO2 e sobre energia, tendo sido fixado prazo até 1º de janeiro de 2000 para que os Estadosmembros se adequassem à aplicação do dispositivo (OLIVEIRA, 2003). Contudo, apesar de
todas as medidas normativas oriundas do Quinto Programa da Comunidade, a União Europeia
ainda carecia de uma política comum que coordenasse todas as atividades relativas ao meio
ambiente (AWAD, 2007).
Essa nova abordagem de política ambiental foi confirmada pela Comissão Europeia
após o comunicado de 1998, relativo à integração do tema ambiental como uma das políticas
da União Europeia. Assim, a integração da dimensão ambiental às outras políticas, de forma
transparente e equilibrada, tornou-se também uma obrigação para as instituições do grupo
comunitário. Com o Tratado de Amsterdã, firmado em 2 de outubro de 1997, entrando em vigor
em 1º de maio de 1999, consolidaram-se todos os Tratados (QUEIROZ, 2005).
O Sexto Programa de Ação da Comunidade Europeia, “Meio Ambiente 2010: o futuro
está em nossas mãos”27, reconhece as realizações dos programas anteriores e, a partir deles,
orienta a ação comunitária para os próximos 10 anos. Dessa forma, propõe, entre outras coisas,
melhor aplicação da legislação ambiental vigente, integração das considerações sobre o meio
ambiente nas demais políticas, trabalho conjunto com o mercado, formação de cidadãos dentro

A tradução pode variar, devendo ser considerada também a locução “Ambiente 2010: o nosso futuro, a nossa
escolha” (ARAGÃO, 2002).
27
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de padrões aceitáveis de consumo, com aperfeiçoamento, planejamento, inclusive gestão do uso
do solo que são consideradas agora estratégias prioritárias (SERRANO, 2006).
Alguns analisam que o Sexto Programa promove uma abordagem estratégica visando
a melhoria da aplicação da legislação já em vigor e o princípio da integração, de maneira a
reduzir o efeito estufa, combater a poluição e a erosão dos solos, promover o equilíbrio dos
ecossistemas e a saúde humana, além da dissociação entre o nível de utilização de recursos e o
crescimento econômico na utilização sustentável de recursos naturais e a gestão de resíduos
(ARAGÃO, 2002).
Observa-se, com esse Sexto Programa de Ação da Comunidade Europeia, uma ligeira
mudança de foco, com amadurecimento da ideia de responsabilização dos cidadãos pela
mudança de seus comportamentos (ARAGÃO, 2002); setores estratégicos da economia
passaram a dividir o foco com maior atenção com os campos em que se requerem novas
atuações, levando em consideração uma avaliação econômica, mas também científica e sólida
para, somente então, adotar políticas ambientais (SERRANO, 2006).
Dessa forma, os membros do bloco europeu passaram a atuar de acordo com os
objetivos gerais do programa, de elaborar uma estratégia adequada ao desenvolvimento
sustentável e alcançar a plena “integração” com as demais políticas, dos quais derivam áreas
prioritárias de ação.

5.3 Proteção ambiental nos Tratados da União Europeia
A proteção ambiental nos tratados da Comunidade Europeia experimentou muitas
mudanças antes de se tornar sistema ambiental atual. A ausência de disposições expressas sobre
meio ambiente nos primeiros tratados não foi obstáculo para que indiretamente se encontrasse
sustentação jurídica em diretivas e orientações comunitárias com conteúdo ambiental.
Em um primeiro momento, introduziu-se referência ao meio ambiente entre os
princípios gerais do tratado CEE de 1957, que dispõe em seu preâmbulo, como “fim essencial”
da Comunidade, a melhoria das condições de vida. No entanto, a competência que se invocava
era a de amenização normativa (art. 100 TCCEE) e a cláusula de ampliação de poderes
comunitários no funcionamento do mercado comum (art. 235 TCCEE) (SERRANO, 2006).
O “esverdear”, expressão aplicada ao processo de introdução de preocupação
ambiental nos Tratados da Comunidade Europeia foi lenta e gradual, sendo, para alguns,
considerado, inclusive, como processo para tornar o Direito Constitucional Europeu também
ecológico (CANOTILHO et al., 2008).
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A Lei da União Europeia de 1986 recebeu o título VII, relativo ao meio ambiente, com
os arts. 130 R, S, T, ante a necessidade de constitucionalização da matéria, sendo um marco na
configuração do sistema ambiental europeu ao estabelecer os princípios, os objetivos, e as
condições em que seriam tomadas, daquele dia em diante, as normas ambientais, com certeza
jurídica e base legal para a ação comunitária (SERRANO, 2006).
Para alguns, o Ato Único Europeu atribuiu, em 1987, competências ambientais à
Comunidade Europeia, consagrado no Tratado de Roma. Dentre várias missões da Comunidade
Europeia, destaca-se o “aumento acelerado do nível de vida" e a “melhoria constante das
condições de trabalho dos seus povos” (CANOTILHO et al., 2008).
A partir do Ato Único Europeu os princípios da prevenção, da precaução, da correção
e do poluidor-pagador passaram a integrar as demais políticas da Comunidade, assim como o
da subsidiariedade, além de medidas de maior proteção dos estados, já presentes no direito
comunitário originário. Posteriormente, o Tratado de Maastricht de 1992 é reconhecido
explicitamente como objetivo de “um progresso econômico e social equilibrado e sustentável”
(SERRANO, 2006).
Além de criar nova organização internacional regional na União Europeia, introduziu
alterações nos Tratados até então em vigor, “esverdeando” um pouco o Direito Constitucional
Europeu, com comandos gerais para um “desenvolvimento sustentável e não inflacionista, que
respeite o ambiente”, ou seja, a “promoção de um progresso econômico e social equilibrado e
sustentável” (CANOTILHO et al., 2008).
O Direito Comunitário do Ambiente teve sua construção inicialmente privada, a partir
da iniciativa das Instituições Comunitárias, com pouco respaldo nos Tratados. A
constitucionalização desse Direito europeu ganhou destaque ao constar no Título XIX, do
Tratado da União Europeia, em seus arts. 174º (antigo 130ºR), 175º (antigo 130ºS) e 176º
(antigo 130ºT) (ARAGÃO, 2002).
No tratado da União Europeia de Amsterdã (TUE), de 1997, as mudanças se
direcionaram ao procedimento de adoção de decisões e de inclusão entre os princípios gerais
da União Europeia, que reforça a proteção do meio ambiente como política comunitária. O art.
174 TUE (antigo 130 R) representa a pedra de toque do direito ambiental comunitário ao regular
as diretrizes da política ambiental e o estabelecimento da competência compartilhada entre a
Comunidade e os Estados-membros. E, desde então, o objetivo explícito da política ambiental
comunitária tem sido alcançar um “nível de proteção elevado, tendo em conta a diversidade das
regiões que integram a União Europeia” (SERRANO, 2006).
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Pela primeira vez, foram atribuídas competências em matéria ambiental à Comunidade
Europeia. Com isso, o Tratado de Roma, em 1986, priorizou o reconhecimento da natureza
“transnacional” dos fenômenos de degradação do meio ambiente e preferentemente
“supranacional” das medidas de proteção (ARAGÃO, 2002).
Noutro aspecto, há quem entenda que as alterações introduzidas pelo Tratado no
quadro constitucional da Política Comunitária do Ambiente não foram significativas e
resumiram-se à introdução do desenvolvimento sustentável no preâmbulo do Tratado da União
Europeia e à recolocação sistemática do princípio da integração na Parte I do Tratado sobre os
princípios. Passa a ser obrigatória a consulta prévia ao “Comité das Regiões” e ao “Comité
Econômico e Social”. O procedimento da cooperação institucional do art. 252 foi substituído
pela “codecisão” do art. 251, que passou a ser o procedimento de deliberação institucional
normal em matéria de meio ambiente (CANOTILHO et al., 2008).
Não resta a menor dúvida de que o meio ambiente ganhou posição destacada no âmbito
da Comunidade Europeia e em seus tratados, ao ponto de sua proteção ser avaliada para além
do próprio continente, razão pela qual a antiga “ação da comunidade” foi erigida ao status de
política com objetivos ousados, principalmente o de promover, no plano internacional, medidas
destinadas a enfrentar problemas regionais ou mundiais do ambiente (ARAGÃO, 2002).
O Tratado de Nice, de 2001, manteve quase inalterada a Política Comunitária do
Ambiente. Houve apenas uma ligeira mudança relativa ao procedimento de deliberação,
previsto no art. 17, nº 2, que foi “clarificado” para introdução de alíneas pelo aditamento de
“medidas que digam respeito, direta ou indiretamente, à disponibilidade desses recursos.
Portanto, o desenvolvimento sustentável e o nível elevado de proteção do ambiente são as duas
grandes “ideias-força” que guiaram as alterações que a futura Constituição Europeia, aprovada
em Roma, em 29 de outubro de 2004, poderia trazer (CANOTILHO et al., 2008).
A evolução dos Tratados e da Política Ambiental comunitária revela que o
desenvolvimento tem como propósito desenvolvimento econômico com a utilização de recursos
naturais com elevado nível de proteção do meio ambiente. Mostra um grande avanço de
enfoque, pois propõe soluções, e, para tanto, tem identificado algumas ações prioritárias que
vão desde a integração do meio ambiente em todas as políticas comunitárias para outras mais
concretas como a reciclagem de resíduos e as mudanças nos padrões de consumo (SERRANO,
2006).
Assim, segundo parâmetros estabelecidos pela Comunidade Europeia em tratados
internacionais, o desenvolvimento sustentável não é visto apenas como um conceito desgastado,
mas algo que se concretize com medidas específicas.
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5.4 Princípios da política ambiental europeia
Os princípios são modeladores do exercício das competências em matéria ambiental
na Comunidade Europeia (CANOTILHO et al., 2008), servindo inclusive como referência das
decisões da Corte de Justiça da União Europeia, e podem ser distinguidos, entre os princípios
de atuação comunitária em relação ao meio ambiente, o da integração, o da subsidiariedade,
bem como o elevado nível de proteção e proporcionalidade das medidas, daqueles que são de
conteúdo estritamente ambiental, além da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, da
correção na fonte e do alto nível de proteção, que agem como princípios informadores das
normas (SERRANO, 2006).

5.4.1 Princípio da integração
O texto original do art. 174, nº 2, do Tratado da União Europeia, tratava do princípio
da integração. O Tratado de Amsterdã o reinseriu na sua Parte I, junto aos demais princípios
gerais, como o novo art. 6º, retirando-o, assim, da Parte III, sobre as políticas (art. 130 R, onde
estava desde 1986). Com isso, buscou-se a integração das considerações ambientais na
definição e aplicação das demais políticas e tornar imperativa a aplicação dos princípios
fundamentais do Direito Comunitário do Ambiente – designadamente os princípios da
precaução, da prevenção, da correção na fonte e do poluidor-pagador – às demais políticas
comunitárias (CANOTILHO et al., 2008).
Uma das principais características do princípio da integração é tornar possível a
fiscalização das medidas adotadas pelas Instituições Comunitárias que estiverem em flagrante
desrespeito dos princípios da política do meio ambiente, passíveis inclusive de controle e
anulação pelo Tribunal de Justiça da Comunidade ou de qualquer outro Tribunal nacional
(ARAGÃO, 2002)

5.4.2 Princípio do nível elevado de proteção
O Tratado de Maastricht, de 1992, ao dispor inicialmente, em seu art. 130 R, nº 2, que
a Comunidade Europeia adotará, como objetivo, em suas políticas no domínio do meio
ambiente, “um nível de proteção elevado” em virtude da diversidade das situações existentes
nas diferentes regiões da Comunidade, acabou consagrando, ao lado de outros princípios
ambientais, o princípio do nível elevado de proteção.
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Trata-se de princípio de hierarquização para proteção ecológica que também se aplica
a outros domínios de proteção de bens jurídicos, mas que tende a prevalecer em caso de
conflitos, sendo inclusive vislumbrado por alguns como uma verdadeira regra de conflitos, por
ser através do nível elevado de proteção do meio ambiente que se decide, por exemplo, se irá
proteger mais ou menos o “bem ecológico X OU Y” (AGRAGÃO, 2006).
A existência de um nível de proteção ambiental elevado constitui um dos objetivos
essenciais da política comunitária e se aplica tomando em conta a diversidade de situações
existentes nas distintas e diversas regiões da Comunidade (SERRANO, 2006).
Com a generalidade da possibilidade de tomada de deliberações por maioria, no âmbito
da União Europeia, o princípio do nível elevado de proteção impede a redução da proteção
comunitária do ambiente ao “mínimo denominador comum” entre os níveis de proteção de
todos os Estados-membros (CANOTILHO et al., 2008).
Em breve análise, pode-se afirmar que tal princípio é conformado do Estado de Direito
Ambiental, isto é, aquele Estado que tem uma política ambiental de proteção elevada
(ARAGÃO, 2006).
Esse princípio tende a prevalecer na definição das políticas e ações da Comunidade
Europeia em relação a outros princípios e ações, de maneira que a matéria ambiental no bloco
seja tratada sempre com elevado nível de proteção.

5.4.3 Princípio da cautela e precaução
Os princípios da cautela e precaução obrigam a agir mesmo quando não exista
evidência científica dos efeitos de determinada atividade, produto ou processo do meio
ambiente, “após uma análise de riscos” antes da tomada de decisões (SERRANO, 2006).
A precaução, ou cautela, introduzida pelo Tratado de Maastrich, de 1992, pretende dar
resposta à incerteza no domínio do conhecimento e envolve medidas no âmbito do limiar de
perigo para definir metas técnicas, políticas e jurídicas, ante a necessidade de se estabelecerem
parâmetros de racionalidade prática e de prever medidas protetoras ante o “risco identificado”,
de acordo com o princípio da proporcionalidade, que encontra sua base jurídica em diversos
artigos do Tratado consolidado da Comunidade Europeia, concretamente no art. 174, que
estabelece que “a política da Comunidade [...] se baseará nos princípios de cautela e de ação
preventiva” (SERRANO, 2006).
O princípio da precaução funciona como uma espécie de princípio in dubio pro
ambiente em que se busca, nas situações de incertezas sobre os riscos de determinada atividade,
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decidir-se favoravelmente ao meio ambiente e contra o potencial poluidor. O ônus da prova da
inocuidade de uma ação em relação ao meio ambiente é transferido do Estado para o potencial
poluidor, que deverá provar que um acidente ambiental não vai ocorrer e que adotou medidas
específicas de precaução (CANOTILHO et al., 2008). Na dúvida sobre os perigos de uma
atividade para o meio ambiente, decide-se a favor do meio ambiente e contra o potencial
poluidor, o que implica inclusive na inversão do ônus da prova, que se desloca do Estado e do
poluído para o poluidor (ARAGÃO, 2002).
As circunstâncias especiais que rodeiam os problemas ambientais, como a incerteza,
os riscos, os avanços tecnológicos contínuos, têm exigido a delimitação do âmbito de ação da
Comunidade. Assim, a cautela ou princípio da precaução constitui o “cânone” de referência
para não ultrapassar a intervenção das atividades humanas, mas ainda agem sobre a incerteza
(SERRANO, 2006), sendo até confundido com o princípio da prevenção em algumas
circunstâncias.
O princípio da precaução distingue-se do da prevenção por exigir uma proteção
antecipatória do meio ambiente ainda num momento anterior àquele em que o princípio da
prevenção impõe uma atuação preventiva (ARAGÃO, 2002).
Deve-se salientar que, em se tratando de sociedade de risco, tudo é volátil e
interconectado, sendo possível afirmar que um vento viajando, carregado de substâncias
químicas, é suficiente para espalhar riscos de poluição e de contaminação em regiões
geográficas mais afastadas. Na primeira modernidade, a proteção das nações era assegurada por
exércitos, na modernidade reflexiva não há arames farpados ou muros erguidos que garantam
a plena proteção (TESSAROLO et al., 2013).
A aplicação do princípio da precaução não está isenta de problemas e as ações
comunitárias devem passar por um teste de proporcionalidade, ensejando critérios para
aplicação, devendo sua aplicação ser sempre invocada quando existir a possibilidade de efeitos
nocivos ao meio ambiente (em que não se permita estabelecer com certeza os riscos), embasado
em uma avaliação científica preliminar (identificar e caracterizar o perigo, avaliar a exposição
e caracterizar o risco), a teor dos dados disponíveis (SERRANO, 2006).
Dessa forma, o princípio da precaução terá aplicação quando não for possível se
precisarem os riscos da atividade a ensejar medidas de gestão de acordo com uma apreciação
política do grau de proteção pretendido.

5.4.4 Princípio da prevenção
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O Tratado de Maastricht, de 1992, também indica a prevenção como um dos princípios
da política Ambiental europeia.
Esse princípio, segundo ditames europeus, teria sua aplicação balizada pela correção
prioritariamente na origem, sendo medida de antecipação para solução dos problemas
ambientais que poderão ser enfrentados, no tempo próprio, em seu nascedouro (MACHADO,
2016).
Tal princípio está relacionado ao bom senso, que pede que se tente prevenir ao invés
de contabilizar a reparação dos danos28. É tentar antecipar e evitar a ocorrência danosa, via de
regra evidente (ARAGÃO, 2002).
No âmbito da União Europeia, o princípio da prevenção é mais que cuidado para evitar
que o meio ambiente sofra danos posteriores que podem ser irreversíveis ou muito custosos.
Implica a adoção de todas as medidas pertinentes o quanto antes possível (SERRANO, 2006).
Existe uma série de instrumentos que podem ser utilizados para, preventivamente,
evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente, como os estudos de impacto ambiental, as
“ecoauditorias”, a licença ambiental, o desenvolvimento obrigatório de testes e procedimentos
de notificação prévios à colocação de novos produtos no mercado, especialmente quando se
tratar de produtos químicos ou organismos transgênicos (CANOTILHO et al., 2008).
Distingue-se do princípio da precaução porque se concretiza em medidas específicas.
Um exemplo é a Diretiva 96/61 sobre prevenção e controle integrados da contaminação, que
obriga as grandes organizações industriais a solicitarem uma licença única para prevenir, desde
o início de uma atividade, a futura contaminação. Limites de emissão de contaminantes são
estabelecidos e servem de parâmetro para autorizar o início de uma atividade, como meio de
controle integrado de processo ou instalação, superando a abordagem setorial (SERRANO,
2006).
Diante dessas considerações, o princípio da prevenção envolve ações de cuidado no
tempo certo, de forma antecipada, para que as soluções atinjam o nascedouro dos problemas
ambientais.

5.4.5 Princípio da correção na fonte

Alguns autores relacionam o princípio da prevenção com o aforismo popular “mais vale prevenir do que
remediar” para diferenciá-lo do princípio da precaução, que trabalha com a ideia de incerteza e atuação em
momento inclusive anterior àquele (ARAGÃO, 2002).
28
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Citado pela primeira vez na primeira grande revisão do Tratado de Roma (Ato Único
Europeu de 1986), recebeu as designações de princípio do “produtor-eliminador”, princípio da
“autossuficiência”, princípio da “proximidade”, princípio da reparação na fonte.
Referido princípio era antes denominado pelo Tratado de Roma, de 1986, como
“reparação na fonte” (TRATADO, 1986) e sofreu a alteração necessária no Tratado de
Maastricht, de 1992, para correção, prioritariamente na fonte, dos danos ao meio ambiente
(TRATADO, 1992), para não induzir em erro quanto ao momento da atuação preconizada (se
a intervenção será a priori e não a posteriori) (CANOTILHO et al., 2008).
Com o princípio da correção na fonte, pretende-se substituir as medidas corretivas que
se adotavam ao final dos processos (end of pipe) por outras medidas na mesma fonte, ou seja,
na origem, quando não é possível preveni-las ou evitá-las (SERRANO, 2006).
Trabalha-se com a ideia de prevenção dos danos atuando na origem, identificando-se
quem deve promover a correção, onde se situa a fonte e o momento (quando) em que se deve
corrigir (CANOTILHO et al., 2008).
O princípio da correção na fonte, ou a prevenção na origem, implica na utilização de
uma tecnologia mais limpa, ou seja, a que produza menos resíduos, sem esperar que, uma vez
produzidas emissões, se reparem os prejuízos ocasionados. Utiliza-se a melhor tecnologia
disponível, e, com isso, evita-se intervenção e exigências que não podem ser satisfeitas
administrativamente (SERRANO, 2006).
Um exemplo de correção na fonte seria a interdição de funcionamento de um
estabelecimento industrial obsoleto e muito poluente enquanto não fosse modernizado, de
maneira que possam ser utilizadas tecnologias menos poluentes, ou até mesmo matérias primas
menos perigosas ao meio ambiente, ou ainda a adoção de filtros modernos nas chaminés da
fábrica (ARAGÃO, 2002).
Com a adoção desse princípio, atinge-se elevado grau de proteção em razão da adoção
de políticas limpas e menos poluentes ao meio ambiente.

5.4.6 Princípio do poluidor-pagador
O princípio do poluidor-pagador, adotado pela ONU em 1972 e posteriormente pela
OCDE em 1985, visa não apenas reparar o dano produzido; vai mais além. Implica a integração
de todos os custos ambientais e econômicos no processo produtivo, no desenho das instalações
potencialmente contaminantes, denotando os aspectos econômicos de controle da contaminação
(SERRANO, 2006).

145

É o reflexo da responsabilidade ambiental assumida pelo poluidor (contaminador),
com a exigência de medidas previamente necessárias. Sua configuração legal foi elaborada pela
jurisprudência comunitária e dos Estados-membros desde muito cedo, a exemplo da previsão
contida na Proposta de Diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho relativas à
responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais
(SERRANO, 2006).
Em outro modo, no processo produtivo, além do produto disponível ao mercado, são
produzidas externalidades negativas que são recebidas pela coletividade, ao contrário do lucro,
que é percebido pelo produtor privado. Daí a expressão “privatização de lucros e socialização
de perdas”, quando identificadas as externalidades negativas. Com a aplicação do princípio do
poluidor-pagador, procura-se corrigir esse custo adicionado à sociedade, impondo-se sua
internalização pelo empreendedor, razão pela qual esse princípio também é conhecido como
princípio da responsabilidade (MILARÉ, 2014).
A internalização dos custos da poluição, mediante pagamento efetuado pelo poluidor,
não lhe assegura o direito de poluir, muito menos o isenta de reparar o dano (responsabilidade
residual) que tenha causado com a poluição que criou. O importante é não desvirtuar a
finalidade do princípio, que prima pela internalização dos custos pelo poluidor em uma atuação
preventiva e não repressiva de reparação do dano (MACHADO, 2016).
O interessante sobre os princípios ambientais no âmbito europeu são sua vigência e
incorporação explícita nos tratados que não se dá por mera retórica nos planos do meio
ambiente, mas mediante o teste de eficácia das normas que obriga a que efetivamente se
utilizem instrumentos adequados para alcançar suas finalidades, pois atuam como critérios
orientadores da ação comunitária e também como informadores das normas (SERRANO,
2006).
Muito se questiona se os pagamentos por quem polui reflete o dano que causa. Ocorre,
porém, que os pagamentos devem refletir os custos de prevenção e precaução, que não se
confundem com a reparação, ou seja, atua antes e independentemente do dano ao meio ambiente
ter ocorrido. Desse modo ao empreendedor é dada a oportunidade de escolher entre poluir e
pagar ao Estado, ou pagar para não poluir, investindo em processos produtivos ou matérias
primas menos poluentes, ou em investigação de novas técnicas e produtos alternativos
(ARAGÃO, 2002).
Desse modo, o princípio do poluidor-pagador ganha relevância na proteção ambiental,
sendo que a atuação preventiva, mediante a internalização dos custos pelo poluidor, apresenta-
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se como medida preventiva eficaz para manter a proteção ambiental em níveis elevados entre
os países membros da Comunidade Europeia.

5.5 Instrumentos alternativos de proteção
Os instrumentos de regulação e controle administrativos cedem espaço aos
instrumentos alternativos para eficácia do elevado nível de proteção do ambiente na União
Europeia.
Para uma maior eficácia administrativa utilizam-se, no âmbito da regulação e controle,
instrumentos alternativos de mercado para proteção do ambiente, como preços, impostos e
“cânones”. Exemplo disso é o mercado de emissões. E, no que tange aos voluntários, a
“ecoauditoria”, o sistema EMAS e a “ecoetiqueta”, que permitem que os particulares, por
própria iniciativa, adotem práticas ambientalmente mais adaptadas, segundo as normas
internacionais europeias e obtenham benefícios como a redução de exigências, pagamentos e
concessão de subsídios. Com isso a atuação administrativa desempenha uma função de controle
e direcionamento sem tanta intervenção. Esta é uma das teses que explicam o direito como
sistema (SERRANO, 2006).
Assim, até alguns anos atrás, ninguém teria pensado em negociação com o ar, que é
uma res commune omnium, bem incorpóreo que excede os limites políticos administrativos
(SERRANO, 2006).
A flexibilização do Direito Ambiental também se encontra na forma em que se adotam
as decisões mediante negociação e consenso entre as partes interessadas em reuniões e consultas
prévias à aplicação das normas, no que garante sua aceitação por quem tem que a cumprir
(SERRANO, 2006).
Por outro lado, o trabalho do Tribunal de Justiça no âmbito comunitário tem sido
determinante para configuração dos princípios de proteção ambiental, assim como a
configuração do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que tem ligado o direito a um meio
ambiente saudável aos direitos fundamentais. Com isso, o cidadão europeu pode exigir
diretamente dos tribunais medidas de proteção de direitos fundamentais relacionados com o
meio ambiente, como a intimidade da pessoa ou a saúde (SERRANO, 2006).
É citado como exemplo o Caso López Ostra vs. Espanha, em que o Tribunal Europeu
de Direitos Humanos acolheu o recurso de cidadão para tutelar sua integridade psíquica bem
como sua qualidade de vida privada e familiar, a partir da interpretação do Convênio Europeu
de Direitos Humanos, para, assim, obstar as atividades de estação de tratamento que produzia
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odores, poluição sonora, fumaça e resíduos sólidos a poucos metros do endereço da Recorrente
(SERRANO, 2006).
A utilização de instrumentos alternativos, como preços, impostos e outras medidas
correlatas contribuem para que o meio ambiente goze de elevado grau de proteção ambiental,
sendo relevante nesse momento tecerem-se breves considerações sobre esse sistema avançado
de proteção ambiental europeu.

5.6 O sistema de proteção ambiental europeu
A partir dos estudos sobre o federalismo e a importância que a descentralização tem
para a proteção do meio ambiente, nota-se que, no âmbito da Comunidade Europeia, criou-se
um sistema descentralizado e que pode servir de modelo para outros blocos de países, ou mesmo
para o Brasil, tentarem desenvolver seus modelos e, assim, elevar a proteção do meio ambiente
em seus territórios.
Dessa forma, tem-se que a competência em matéria ambiental é compartilhada entre a
União Europeia e os Estados-membros, de maneira que se forma um verdadeiro sistema de
proteção ambiental, impregnado em todas as políticas e ações dos Estados e sob o crivo do
princípio de subsidiariedade, interpretado no âmbito da União Europeia no sentido de assegurar
que as decisões sejam tomadas o mais próximas possível dos cidadãos, ponderando se a ação a
realizar em escala comunitária se justifica em relação às possibilidades que oferece o nível
nacional, regional ou local. A União somente atuará se isso for mais eficaz que uma ação
nacional, regional ou local, excetuadas aquelas matérias de sua competência exclusiva
(ANTUNES, 2015).
Corresponde àquela questão das normas marco (diretrizes) ou de aplicação direta
(regulamentos), assim como as recomendações para a proteção ambiental que executaram os
Estados-membros. Essa distribuição obedece aos princípios de proximidade e funcionalidade
para evitar a duplicação da ação ou omissão da administração (SERRANO, 2006).
Conforme os Estados-membros exercem suas competências em conformidade com a
distribuição constitucional, e como consequência de sua integração na União Europeia e para a
aproximação de legislações, devem procurar a forma mais adequada de incorporação da norma
comunitária ao seu direito interno. A homogeneização legislativa como imperativo comunitário
pretende evitar níveis desiguais de proteção (SERRANO, 2006).
A integração entre os Estados-membros é um dos objetivos da política ambiental
europeia e diícil de ser alcançado, principalmente em relação aos países que têm um sistema de
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competências altamente descentralizado entre os diversos níveis de governo, como é o caso da
Alemanha. Em outros países, são atribuídas grandes autonomias aos entes federativos, como é
o caso da Espanha. Tais discrepâncias parecem ser um grande obstáculo aos objetivos da União
Europeia para tentar alcançar elevados níveis de proteção do meio ambiente. No entanto, isso
não se observa. A partir do momento em que o Estado-membro europeu assume obrigações
mediante tratados comunitários, não poderá se eximir de tentar alcançar o objetivo estipulado
na norma e no respectivo prazo estabelecido. Com isso, observa-se que as instituições
comunitárias têm alguma relação com o meio ambiente. A Direção Geral XI da Comissão é
encarregada de preparar os atos legislativos, e representa o interesse comum da Comunidade.
O Conselho e a Comissão, assistidos por um Comitê Econômico e Social e por um Comitê das
Regiões realizam funções consultivas. Nesse processo normativo, participa com competência
decisória a Comissão (iniciativa normativa), o Conselho e o Parlamento com poderes decisórios
sobre a adoção normativa (SERRANO, 2006).
Importante salientar que foram emitidas mais de 200 diretrizes, regulamentos, decisões
e recomendações em matéria ambiental a serem aplicados pelos Estados-membros. O modelo
de proteção ambiental se baseia fundamentalmente na vigência do estado de direito, pelo que a
atividade da União Europeia se realiza por meio de normas comunitárias, desejando dos
Estados-membros a execução da política ambiental com seus próprios recursos (SERRANO,
2006).
A descentralização adotada no âmbito europeu e, de forma sistematizada, observandose as peculiaridades e discrepâncias econômicas, culturais, inclusive do território, e recursos
naturais, cada Estado-membro da Comunidade Europeia permite alcançar níveis elevados de
proteção do meio ambiente, em que cada Estado-membro abre mão de parte de suas
competências para integrar-se à União Europeia e essa se constituir um supranacionalismo
federal (SERRANO, 2006).
Alguns países foram reticentes, a princípio, ao fato de que as decisões de instituições
europeias tiveram aplicação direta em seu âmbito territorial ou incorporaram incorretamente as
formas comunitárias, segundo a interpretação nacional. A jurisprudência do Tribunal de Justiça
da Comunidade Europeia (TJCE) tem exercido uma função importante na configuração do
alcance dos poderes e competências comunitárias a respeito dos Estados-membros, e, mediante
essa elaboração jurisprudencial, tem-se clareado o alcance e a delimitação das competências
com análises jurídicas de muitos assuntos relacionados com o meio ambiente. A Itália, por
exemplo, no caso dos detergentes e no de enxofre nos combustíveis líquidos, questionou certas
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diretrizes que estavam no limite da competência comunitária, argumento que foi rechaçado pelo
TJCE (SERRANO, 2006).
A execução da política comunitária corresponde à dos Estados-membros, com seus
próprios recursos, mas, com a criação do Fundo de Coesão e de outros programas, pode-se
canalizar ajuda financeira ou técnica, com base nos princípios da subsidiariedade — segundo o
qual a Comunidade atuará no âmbito em que seja estritamente necessário e o objetivo a alcançar
só pode ser cumprido eficazmente a esse nível — e da autonomia funcional e procedimental,
no que concerne aos sistemas políticos e administrativos dos diversos Estados-membros para
decidir qual é a forma ou mecanismo em que melhor se cumpre o direito comunitário dentro de
seu âmbito, atendidas as circunstâncias regionais (SERRANO, 2006).
O controle da aplicação do direito ambiental comunitário que realizam as instituições
comunitárias e o TJCE é cada vez mais estrito e pela aplicação efetiva do sistema de proteção
ambiental (SERRANO, 2006).
Nos diversos informes sobre a aplicação do direito comunitário, vê-se manifesto
inadimplemento pelos Estados-membros como um obstáculo para a efetividade, seja pela
incorreta transposição das normas comunitárias ao direito interno, por falta de incorporação,
pela violação ou por falta de mecanismos para fazê-las valer nos Estados-membros
(destinatários do direito comunitário) (CANOTILHO et al., 2008).
Vários Estados-membros foram condenados a esse pagamento, sendo a Grécia, como
exemplo, o primeiro condenado, em 2000, por não ter adaptado suas políticas relacionadas com
resíduos (processo C-387/97) (SERRANO, 2006).
Em virtude disso, têm-se aperfeiçoado mecanismos para dar seguimento e controle,
mediante relatórios periódicos que estabelecem prazos para o cumprimento das diversas
obrigações decorrentes da regra, exceções temporárias, e, em caso de inadimplência, impor
sanções pecuniárias pelo TJCE.
A inclusão de todas as partes interessadas na tomada de decisões — na medida em que
são afetados — não só legitima a ação da comunidade, como também oferece uma maior
eficiência ao sistema (SERRANO, 2006).
Assim, os cidadãos europeus têm sido a base para a participação na tomada de
decisões, fazendo perguntas e solicitando informações para serem entregues a qualquer um, não
apenas aos atores legítimos, dentro da noção mais ampla de governança.
Um dos aspectos que tem sido fundamental para o funcionamento da política ambiental
europeia nos vários Estados-membros foi a existência do Fundo de Coesão e os Fundos
Estruturais, o que permitiu que países com menor desenvolvimento econômico pudessem
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alcançar um mínimo comum europeu mediante transferência de recursos fornecidos pelos
diferentes países da União Europeia (SERRANO, 2006).
O papel desses fundos em relação ao meio ambiente tem sido importante, porquanto
oferecem uma variedade de ações, tais como obras de construção, treinamento de lei de forma
mais adequada, a fim de se corrigirem as desigualdades econômicas e sociais, o que resulta em
uma maior atenção aos aspectos ambientais; também exige a inclusão das questões ambientais
nos projetos apresentados. A Espanha foi muito beneficiada com esses recursos durante muitos
anos e agora aumentou a sua contribuição. Esses fundos contribuem para os 15 novos países
que aderiram recentemente ao bloco (SERRANO, 2006).
No contexto internacional, a União Europeia procura estar na vanguarda da proteção
ambiental global de liderança. Para isso, está comprometida em cumprir os acordos
internacionais, marcados por metas mais rigorosas. Como exemplos: o mercado de emissões
europeu, o sistema de gestão da água em nível regional — o que excede os limites com base na
abordagem de bacias hidrográficas, afetando toda a União Europeia, e transferência rápida de
tecnologia para os países em desenvolvimento em troca de respeito pelos direitos humanos,
proteção ao meio ambiente e cooperação para o desenvolvimento sustentável (SERRANO,
2006).
Dessa forma, a União Europeia adotou um sistema descentralizado, em que o princípio
de subsidiariedade é norteador da tomada das decisões envolvendo a proteção do meio
ambiente, que, a princípio, tem se mostrado eficaz.

5.7 Eficácia do sistema de proteção ambiental
A Construção dogmática sustenta a tese em relação a um sistema jurídico aberto de
proteção ambiental na Europa, com características peculiares que são próprias do que é
conhecido como moderno direito ambiental, para promover uma maior efetividade e eficácia
da ação administrativa.
Com essa finalidade, criou-se a Agência Europeia do Ambiente (AEA) em 1990,
responsável pela elaboração dos relatórios anuais sobre a situação do meio ambiente e estudos
técnicos para dar apoio científico aos tomadores de decisões. Com muita frequência, os
informes mostraram que o estado do ambiente piorava em vez de melhorar, apesar de todas as
medidas e programas adotados; daí a necessidade de avaliações mais críticas (SERRANO,
2006).
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A existência de um sistema claro, coerente e coordenado por medidas, ações e políticas
é necessário à contemplação expressa nos tratados dos princípios, objetivos e fatores dos quais
derivam as normas jurídicas, bem como uma ação coordenada pelas diversas autoridades para
facilitar a aplicação do direito ambiental (SERRANO, 2006).
A evolução periódica de efetivo acesso público, dos diversos instrumentos e das
normas ambientais permite identificar as falhas e corrigi-las. No âmbito europeu, avalia-se o
estado do meio ambiente, os programas ambientais e o funcionamento das instituições
comunitárias dos Estados-membros, e impõem-se sanções pecuniárias no caso de não
cumprimento das obrigações nos prazos estabelecidos. Não basta sancionar normas
programáticas sem mecanismos de acompanhamento/fiscalização (uma das falhas de muitos
sistemas jurídicos) (SERRANO, 2006).
A Avaliação Ambiental Estratégica (EAE) é o instrumento destinado a analisar as
políticas, programas ou planos e impor condições ambientais obrigatórias antes de aprová-los,
como a avaliação de impacto ambiental de projetos, públicos ou privados. A EAE impôs
condições ambientais como, por exemplo, ao Plano Hidrológico Espanhol, autorizando a
transferência de água entre bacias hidrográficas. Foi adaptado pelo Parlamento espanhol em
resposta às condições estabelecidas pela União Europeia, sob a consequência de paralisação da
execução (SERRANO, 2006).
A incorporação do meio ambiente em todas as políticas é ponto de eficácia do sistema
de proteção ambiental europeu.
Junto com a exigência de um enfoque integrado que tenha em conta a transversalidade
do meio ambiente, evita a perda de coordenação dos objetivos e prioridades setoriais. Esse
ponto é de grande importância, pois integra a questão ambiental com política exterior,
cooperação para o desenvolvimento econômico, e, indubitavelmente, em questões que incidem
mais diretamente no meio ambiente, como energética, turismo e transporte (SERRANO, 2006).
A utilização de novos instrumentos, de acordo com as condições locais e regionais, é
outro elemento importante para essa eficácia.
Por suas próprias características, o meio ambiente exige que se busquem soluções
criativas e que se flexibilizem os instrumentos tradicionais. As decisões não são unilaterais e
de cima para baixo, correspondendo ao nível mais adequado (local ou regional) e incorporando
as decisões dos cidadãos, havendo setores propícios para a participação cidadã (SERRANO,
2006). Isso não significa a substituição da administração pública nem dos poderes legislativo e
judicial.
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No âmbito comunitário, fomenta-se a participação do cidadão. O meio ambiente e o
acesso à informação e à justiça são fundamentais (Carta Europeia de Direitos Humanos), com
suas múltiplas facetas, desde a denúncia, a vigilância, a participação em procedimentos ou a
elaboração de planos ou a tomada de decisões ou a participação dos organismos não
governamentais com finalidades ambientais (SERRANO, 2006).
Referido modelo europeu deve ser estudado e quiçá utilizado para aperfeiçoamento da
proteção do meio ambiente no âmbito do MERCORSUL, sem que isso implique em
transferência automática de políticas públicas.

5.8 Tratamento ambiental no Mercosul
Longe de equiparar-se ao nível elevado de proteção do meio ambiente da União
Europeia, no MERCOSUL, observam-se tentativas dos países signatários em adotar
providências para harmonizar uma legislação ambiental, bem como de uma política comum de
proteção ambiental.
O Tratado de Assunção não é um tratado ambiental, mas podem-se extrair pelo menos
seis diretrizes fundamentais do seu art. 1º: 1) livre circulação de bens; 2) estabelecimento de
tarifa externa comum; 3) adoção de política comercial comum em relação a terceiros Estados;
4) coordenação de posições em foros econômico-comerciais regionais e internacionais; 5)
coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais visando a assegurar condições adequadas
de concorrência entre os Estados Partes; 6) obrigação de harmonização de legislações nas áreas
pertinentes (MACHADO, 2016).
A tutela do meio ambiente é uma preocupação mundial e os países integrantes do
MERCOSUL não poderiam ficar inertes diante do assunto, como detentores de grande gama de
florestas e de uma rica biodiversidade que desperta a ambição dos países de primeiro mundo.
A ideia de desenvolvimento sustentável começou a ser debatida internacionalmente
em Estocolmo, em 1972, e consolidada no Rio de Janeiro, com a realização da ECO 92,
momento em que também foi firmada a Declaração de Canela, assinada por Brasil, Paraguai,
Uruguai e Argentina, os quatro países signatários do MERCOSUL, mais o Chile, prescrevendo
que as transações comerciais devem incluir os custos ambientais causados nas etapas produtivas
sem transferi-los às gerações futuras (MACHADO, 2016).
A Declaração de Canela/92 acentua que os programas ambientais multilaterais têm de
definir as responsabilidades de forma adequada, respeitar as soberanias nacionais no quadro do
Direito Internacional e tornar realidade uma interdependência que garanta benefícios
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equitativos às partes, para, assim, atingir plenamente seus objetivos. Reuniram-se em Las Leñas
(Argentina) e definiram as metas a serem atingidas e os prazos para a sua consecução. Muitas
dessas metas trataram de temas ambientais (MACHADO, 2009).
Em julho de 1992, foi criada a Reunião Especializada em Meio Ambiente (REMA).
Seu trabalho ficou centralizado na detecção das assimetrias políticas e legislativas que podiam
afetar a competitividade.
A REMA celebrou cinco reuniões no período de um ano (novembro de 1993 a
novembro de 1994). Na terceira reunião, foi aprovada a Resolução nº 10/94 do Grupo Mercado
Comum, que disciplinava as Diretrizes Básicas em Matéria de Política Ambiental, quais sejam:
a) Assegurar a harmonização da legislação ambiental entre os Estados Partes do Tratado de
Assunção, entendendo-se que harmonizar não implica o estabelecimento de uma legislação
única; b) Assegurar condições equânimes de competitividade entre os Estados Partes pela
inclusão do custo ambiental na análise da estrutura de custo total de qualquer processo
produtivo; c) Garantir a adoção de práticas não degradantes do meio ambiente nos processos
que utilizam os recursos naturais; d) Assegurar a adoção do manejo sustentável no
aproveitamento dos recursos naturais renováveis a fim de garantir sua utilização futura; e)
Assegurar a obrigatoriedade da adoção da prática de licenciamento/habitação ambiental para
todas as atividades potencialmente degradantes ao meio ambiente nos Estados Partes, tendo
como um dos instrumentos a avaliação de impacto ambiental; f) Assegurar a minimização e/ou
eliminação do lançamento de poluentes a partir do desenvolvimento e adoção de tecnologias
apropriadas, tecnologias limpas e de reciclagem, e do tratamento adequado dos resíduos sólidos,
líquidos e gasosos; g) Assegurar o menor grau de deterioração ambiental nos processos
produtivos e nos produtos de intercâmbio, tendo em vista a integração regional no âmbito dos
MERCOSUL; h) Assegurar a concretização das ações objetivando a harmonização de
procedimentos legais e/ou institucionais para o licenciamento/habilitação ambiental e a
realização dos respectivos monitoramento das atividades que possam gerar impactos ambientais
em ecossistemas compartilhados; i) Estimular a coordenação de critérios ambientais comuns
para a negociação e implementação de atos internacionais de incidência prioritária no processo
de integração; j) Promover o fortalecimento das instituições para a gestão ambientalmente
sustentável mediante o aumento da informação substantiva para a tomada de decisões, o
melhoramento da capacidade de avaliação, e o aperfeiçoamento das instituições de ensino,
capacitação e pesquisa; k) Garantir que as atividades relacionadas ao desenvolvimento do
turismo entre os Estados Partes considerem os princípios e normas que assegurem o equilíbrio
ambiental.
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Em 17 de dezembro de 1994, foi aprovado o Protocolo de Ouro Preto, que modificou
a estrutura institucional do MERCOSUL. Chegou-se à estruturação do Subgrupo nº 6, para
tratar especificamente de meio ambiente, mediante a Declaração de Taranco, em reunião de
Ministros e Secretários de Meio Ambiente dos quatro países referidos, realizada no Uruguai,
em 1995. O Grupo Mercado Comum aprovou, conforme a Resolução 38/95, a inserção na
agenda do Subgrupo nº 6 da elaboração de um protocolo adicional do meio ambiente.
Diversas reuniões foram realizadas, porém, o Protocolo não foi votado. Inobstante o
empenho do Brasil, tem havido discreta resistência para a adoção de uma normativa básica de
meio ambiente por parte de países membros do Tratado (MACHADO, 2016). As principais
metas da Resolução 38/95 são: a) Restrições não tarifárias: análise das medidas não tarifárias
relacionadas a meio ambiente e determinação de seu tratamento; b) Competitividade e meio
ambiente: avaliação e estudos do processo produtivo para assegurar condições equânimes de
proteção ambiental e de competitividade entre os Estados Partes, terceiros países e/ou
agrupamentos regionais; c) Normas internacionais - ISO 14.000 - Gestão Ambiental:
acompanhamento do processo de elaboração, discussão, definição e implementação da série e
análise dos impactos de sua aplicação na competitividade internacional de produtos do
MERCOSUL; d) Temas setoriais: a temática ambiental e sua abordagem pelos demais
Subgrupos e Reuniões Especializadas; e) Instrumento jurídico sobre meio ambiente para o
MERCOSUL: elaboração de um documento com o objetivo de otimizar a gestão e os níveis de
qualidade ambiental nos Estados Partes; f) Sistema de informação ambiental: concepção
técnica, desenvolvimento e implementação de um sistema de informações ambientais
substantivas entre os Estados Partes; g) Selo verde MERCOSUL: desenvolvimento e
formalização de um sistema de certificação ambiental comum.
O Acordo Quadro sobre Meio Ambiente faz parte dos esforços dos países para uma
maior proteção e harmonização da política ambiental do MERCOSUL. Foi aprovado em 22 de
junho de 2001, em Assunção, Paraguai. No Preâmbulo do referido Acordo Quadro, as
Repúblicas argentina, brasileira, paraguaia e uruguaia, reafirmam a necessidade de se proteger
o meio ambiente e a utilização sustentável dos recursos naturais, procurando melhorar a
qualidade de vida e o desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável e a
importância da cooperação entre os países membros do bloco.
Importante destacar que os Estados Partes reafirmam os preceitos do desenvolvimento
sustentável preconizados na Agenda 21, adotada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, analisando a possibilidade de instrumentalizar a aplicação dos
princípios da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992.
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Enfim, há quem critique o referido Acordo Quadro sobre Meio Ambiente por
considerá-lo desprovido de importantes aspectos ambientais. Contudo, representa um esforço
para os países integrantes do bloco, posto que os dez artigos distribuídos em quatro capítulos e
mais o anexo, referente às áreas temáticas, estão voltados à efetividade da política ambiental,
reafirmando importantes princípios e reconhecendo notáveis compromissos.
No entanto, está longe de se atingir um elevado nível de proteção ambiental, em razão
da ausência de medidas de integração mais efetivas, de sanções para a hipótese de
descumprimento de metas e prazos por quaisquer dos Estados Partes do bloco, de instrumentos
e medidas capazes de integrar as políticas, programas e ações de proteção ambiental quando
comparados com o elevado nível de proteção da União Europeia, que deve ser avaliado,
estudado e aproveitado no que for compatível.

5.9 Governança ambiental
Dada a importância do meio ambiente para todo o planeta, muito se tem falado de uma
governança global, que inclusive foi um dos temas discutidos na Rio+20, associada às
mudanças climáticas deste século em diante.
Nos países europeus, tem ecoado essa expressão “governança ambiental”, referindose em seus primórdios até a governança global, dada a magnitude dos problemas ambientais.
Trata-se da mais nova forma de abordar os problemas, inclusive ambientais, com noções de
justiça ambiental (norte-sul), “intra” e “intergeracional”, em que o Estado muda as suas funções
de intervenção pública para se tornar promotor e reitor de ações para proteger o meio ambiente
e reverter os processos de degradação (SERRANO, 2008).
O Relatório Perspectivas do Meio Ambiente Global (GEO-4), do Programa das Nações
Unidas para o Meio ambiente (PNUMA), define governança como sendo a maneira pela qual a
sociedade exerce controle sobre os recursos. Isso denota os mecanismos por meio dos quais o
controle sobre os recursos é definido e o acesso regulado (UNEP, 2007). Explica-se, ainda, que
há governança por meio do Estado, do mercado ou de grupos da sociedade civil e organizações
locais, sendo exercida por instituições, leis, sistemas de direito de propriedade e formas de
organização social (CÂMARA, 2013).
A governança ambiental, pressupõe vontade política e uma consciência (com a qual a
vontade política deve envolver-se) do papel de apoio à vida exercido pelos recursos
ecossistêmicos, de modo a incorporar a temática ambiental no seguinte conjunto heterogêneo
de atores políticos envolvidos: movimentos sociais, sindicatos, empresas privadas,
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organizações ambientais, cientistas, pesquisadores, grupos da sociedade civil, instituições
governamentais, políticos e outros (SERRANO, 2008).
A proposta foi afirmava sobre mudanças ambientais globais que exigem formas mais
amplas de participação dos cidadãos; e uma reavaliação das formas tradicionais de se pensar
sobre os conceitos de soberania, democracia e Estado, tendo sido objetivo deste trabalho
apresentar as ideias desenvolvidas nos últimos anos referentes à democracia ambiental
(SERRANO, 2008).
Mas esse processo exige providências de todos os Governantes, para se construir um
projeto de governo global do meio ambiente. No entanto, o PNUMA não tem recursos nem
estrutura suficiente para exercer um papel norteador de políticas globais como tem, por
exemplo, a Organização Mundial da Saúde – OMS e a Organização Mundial do Comércio –
OMC, conforme afirmou o Professor da USP Pedro Roberto Jacobi.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente, a forma de estado era unitária e revestia-se de duas formas, uma pura,
hodiernamente rara, de centralização absoluta do exercício do poder sobre o território do Estado
e, mesmo que exista descentralização administrativa, as decisões políticas já teriam sido
tomadas de forma concentrada no governo central, sendo que o que se descentraliza é apenas a
sua execução.
No modelo de Estado contemporâneo, os poderes políticos, ou seja, sua forma de
organização, a depender do nível de centralização, podem ser classificados como confederação,
federação e estado unitário, do menos centralizado para o mais centralizado. Este possui um
único centro de poder, que reunirá as funções administrativa, legislativa e executiva
(centralização). A confederação decorre de tratado internacional entre estados, todos soberanos,
compromissados a buscar fins comuns, sem, no entanto, abrirem mão da própria soberania. E,
entre esses dois extremos, encontra-se a Federação, enquanto conjugação de diversos centros
políticos dotados de autonomia e não de soberania.
Os estudos demonstraram que a maioria das Constituições democráticas adotaram a
teoria da separação dos poderes, associando-a à ideia de Estado Democrático, originando o
sistema de freios e contrapesos em que seus atos podem ser gerais, ao serem praticados pelo
poder legislativo com exclusividade, e especiais a partir da atuação a posteriori do poder
executivo e sob limitação daqueles. Se houver exorbitância de quaisquer dos poderes, surge a
ação fiscalizadora do poder judiciário para obrigar cada um a permanecer nos limites de sua
respectiva esfera de competência.
Mesmo que não se possa afirmar a origem remota do federalismo no foedus da Grécia
antiga, é inegável que sua utilização funcionava como verdadeiro instrumento de aliança entre
diferentes povos em busca, de fato, de objetivos comuns para a constituição de um Estado. Do
mesmo modo, diga-se em relação ao pacto de proteção e favores recíprocos entre suserano e
vassalo do antigo regime europeu (feudal), caracterizado por limitações e obrigações também
recíprocas entre os membros dessa sociedade, mas sem vinculação a um poder central de fato.
A raiz mais próxima de um federalismo, especula-se, pode ter ocorrido com a Constituição
Helvética (Suíça), celebrada em 1291 entre três cantões, aos quais outros iriam aderir e que
perduraria até 1848. Para fins históricos, a origem do federalismo teria ocorrido a partir da
declaração da independência das Treze Colônias na América do Norte da Coroa Britânica.
Desse modo, é atribuída a origem histórica do federalismo à transformação da
Confederação dos EUA em uma Federação a partir da criação de uma Constituição comum a
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ser adotada por todos os Estados, em 1789, que se submeteriam a ela, estabelecendo linhas
gerais de um regime novo, oriundo das necessidades próprias daquele povo e sem modelo na
história das nações e que acabou influenciando-as a adotar tal modelo, como, por exemplo, o
Brasil.
O presente trabalho demonstrou que não há semelhanças entre acontecimentos
históricos no Brasil colônia movido por grupos de interesses, predominantemente econômicos,
com aqueles que resultaram no modelo de federalismo a partir da Constituição norte-americana,
permeada por um forte sentimento de criação de uma identidade nacional. No Brasil, não havia
esse sentimento de unidade federal, razão pela qual o federalismo dual, inicialmente adotado, a
partir dos estudos de Rui Barbosa, foi considerado desagregador (centrífugo), enquanto que,
nos Estados Unidos, foi agregador (centrípeto).
O Decreto nº 1 do Governo Provisório de 1889 foi marco da República e também do
federalismo, em que os Estados-membros receberam vasta autonomia, possuindo ampla
competência, excetuando-se as matérias que a União reservou para si, em que já era presente a
figura do município neutro. Com o advento da Constituição Federal de 1891, foram feitos
alguns ajustes, em que o município neutro converteu-se no Distrito Federal, continuando a ser
a Capital da União, porém, com a presença agora expressa do município dotado de autonomias,
e com proteção constitucional, mediante intervenção federal nos Estados.
Em 1934, promulgou-se a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil,
um documento liberal, federalista e com regresso em razão do autoritarismo e uma larga soma
de poderes e atribuições à União, tendo curta duração, até 1937, em que se destacou quando a
atuação do Presidente Vargas dissolveu o Congresso e estabeleceu o “Estado Novo”, que se
estendeu até 1945, sendo marcado novamente pelo autoritarismo e pela centralização.
Redemocratizou-se o Brasil a partir da Constituição de 1946, em que percebeu-se um
federalismo com descentralização política e administrativa. Os problemas regionais eram o
foco, razão pela qual optou-se pela especificação das competências da União, remanescendo
aos Estados-membros os chamados poderes reservados, sendo também reconhecida a
autonomia municipal.
Seguindo uma tradição de crises e imaturidade institucional, novamente o Brasil viuse a experimentar um retorno às raias da centralização e da ditadura militar que se estendeu
estendeu de 1964 a 1985 e foi marcado pelos Atos Institucionais e pela EC à Constituição de
1967, para se outorgar a Constituição Federal de 1969. Observou-se que muitos direitos dos
cidadãos foram abolidos e os Estados viraram instrumentos de execução de uma administração
descentralizada em um sistema político centralizado, enquanto os municípios foram
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aproximados, por interesses políticos, da União, inaugurando novamente um federalismo
aparente no Brasil.
Com o advento da Constituição de 1988, constatou-se o reencontro do Brasil com a
democracia. Nesse aspecto, — e diferentemente da Constituição Federal de 1937, da
Constituição Federal de 1967 e de sua EC de 1969, permeadas pelo autoritarismo do Estado
Novo e do Regime Militar, em que o federalismo era considerado apenas aparente —,
introduziu-se um federalismo de fato e de direito, livre de força impositiva para que se desse a
união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e também dos Municípios para formação do
Estado Federal.
Demonstrou-se que a soberania é exercida pela União, que não se condiciona por
nenhum outro poder externo ou interno, enquanto os Estados e Municípios são apenas entes
autônomos, ou seja, capazes de se organizarem, de definirem seu governo e criarem a própria
legislação e de realizarem sua própria administração, conforme círculo de competências e sem
hierarquia entre os entes da federação.
Notou-se que com o federalismo dual e as dificuldades que representava no
enfrentamento das grandes crises mundiais resultaram na idealização do modelo menos rígido
de repartição de competências, assim denominado federalismo de cooperação entre o ente
Federal e demais entes que compõem a unidade, incorporado pelo Brasil pela Constituição de
1934 e apresentando melhor tratamento na CR/1988, especialmente no que tange à distribuição
das competências legislativas concorrentes entre União, Estados e Municípios, bem como a
competência comum (administrativa) a todos os entes, de maneira que haja uma atuação
conjunta, cooperada, coordenada e sinérgica, sem a intervenção, inconstitucional e lesiva, de
um ente na competência do outro, em busca da proteção do meio ambiente.
Defendeu-se que, a partir da CR/1988, um federalismo de três níveis, em que o
Município deixou de receber tratamento de mera entidade político-administrativa, sendo
erigido,

enquanto

poder

local

dotado

de

autonomias

como

auto-organização,

autoadministração, autogoverno, podendo eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores,
igualmente ocorre no âmbito da União e Estados-membros, dentre outras, ao status de
verdadeiro ente federativo, essencial à Federação brasileira, mesmo que não se faça representar
em uma das casas legislativas do Congresso Nacional.
Demonstrou-se que o meio ambiente é direito fundamental previsto no art. 225 da
CR/1988 e que, para se alcançar o Estado Sustentável e concretizador de tais direitos, sem
descuidar das futuras gerações, torna-se necessário descentralizar os campos político e
administrativo diante da vastidão do território continental brasileiro, de maneira que seja
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realmente possível um controle mais efetivo sobre as intervenções humanas lesivas à natureza,
de forma cooperativa e coordenada entre os entes da federação.
Constatou-se que o federalismo é um sistema político complexo e sob tensão nos
diferentes níveis de governo que disputam espaços políticos e institucionais, principalmente
alocação de recursos, que, na maioria das vezes, estão concentrados em mãos dos governos
centrais e que a descentralização pode ser entendida como redistribuição constitucional do
poder político entre unidade central e periferias subnacionais do território para o desempenho
das competências definidas e de maneira a tornar efetiva as ações dos governos sobre a vida
das pessoas em sociedade. Competências, a seu turno, são matérias que a Constituição distribui
entre as entidades autônomas e que passam a compor seu campo de atuação governamental.
Entendeu-se que a predominância do interesse de cada ente federativo é princípio
constitucional norteador da repartição de competências, segundo o qual à União caberão
aquelas matérias e questões de interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão as
matérias e assuntos de predominância regional, e aos Município aqueles assuntos de interesse
local. Diferentemente dos EUA, em que a descentralização do poder é mais acentuada, o campo
de atuação dos Estados-membros no Brasil é mais limitado, em razão das competências
dilatadas da União e da presença de competências exclusivas aos Municípios.
A distribuição das autonomias entre os entes, como percebeu-se, é complexa e tem
gerado dúvidas sistematicamente. Para tentar respondê-las, apresentou-se doutrina
classificatória em dois grandes grupos e subgrupos com o intuito de tentar evitar violações que
possam surgir de eventuais conflitos de competências, legislativa ou administrativa, que, em
última análise, poderia atentar contra a cláusula pétrea da forma federativa de Estado. O
primeiro grupo denominou-se competência material, subdividiu-se em competências exclusiva,
comum, cumulativa e/ou paralela. O segundo grupo denominou-se competência legislativa e
repartiu-se em competência exclusiva, privativa, concorrente e suplementar, valendo salientar
que a exclusiva, por ser indelegável, se diferencia da privativa, que é delegável.
Estudou-se a teoria dos poderes implícitos e constatou-se que é intuitiva no sentido de
que, se a alguém é dado algum fim, haverá que lhe ser conferido, igualmente, o meio para
realizá-lo, segundo inovação novamente originária dos EUA, a partir da decisão do juiz
Marshall no caso McCulloch vs. Maryland, em que, se a Constituição confere uma competência
expressa à União, pode-se dela extrair as competências que se revelem necessárias para atingir
os fins perseguidos pela norma constitucional, tendo sido incorporada ao ordenamento jurídico
pátrio, conforme se pode constatar de julgamento do STF nos autos da ADI nº 2.797-2/DF e
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que contribui para solução de controvérsias em matéria ambiental no âmbito da repartição
constitucional de competências, em conjugação com o princípio da subsidiariedade.
No Federalismo, o princípio de subsidiariedade, também considerado por alguns
princípio de “bom senso”, apesar de não constar expressamente do texto da CR/1988, percebeuse que está previsto na Agenda 21 brasileira, Objetivo nº 17, que trata da descentralização e do
pacto federativo, determinando que os problemas devem ser resolvidos pela esfera mais
próxima do cidadão, sempre que ela esteja apta a enfrentá-los; deve ser enxergado como
ferramenta norteadora da atividade do legislador e do aplicador do Direito, que dela deve lançar
mão sempre que for necessário para melhor classificar as competências em razão da matéria de
interesse geral, regional ou local. Noutros termos, buscou-se demonstrar que tudo o que puder
ser feito pelo Município, enquanto ente mais próximo da solução do problema, deve ser feito
por ele, e, obviamente, algo que ele não puder, a União e o Estado devem auxiliá-lo a fazer,
como também deve a União subsidiar o Estado naquelas tarefas que não puder realizar,
especialmente no que tange à proteção do meio ambiente.
O princípio de subsidiariedade, conforme demonstrou-se durante as análises, é mais
uma baliza para solução de problemas envolvendo o Município na repartição constitucional de
competência legislativa concorrente, e, por via reflexa, também na competência administrativa
comum, em matéria ambiental, sendo por si só insuficiente para fornecer todas as respostas,
razão pela qual se deve, sempre que necessário, conjugá-lo com o critério da preponderância
dos interesses e a teoria dos poderes implícitos para que sejam reduzidos ao máximo eventuais
espaços de dúvidas interpretativas.
Ao se analisar especificamente a repartição constitucional de competências entre os
entes da Federação, percebeu-se que a competência material é aquela que atribuiu tarefas
específicas para o poder público cuidar; por isso administrativa, ou de atribuições de
atribuições, enquanto a competência legislativa constitui o poder de editar leis, conforme
determina a CR/1988. Já a competência material exclusiva é inerente à unidade central da
Federação, encontra-se no rol do art. 21 da CR/1988 e diz respeito à elaboração indelegável de
leis. Viu-se que a competência material comum, que está no art. 23 da CR/1988, possibilita
atuação sobre a mesma matéria por todos os entes, mas também sem interferências de um na
esfera de interesses e de atuação do outro. A competência legislativa privativa apresentou-se
como sendo aquela delegável, segundo previsão do parágrafo único do art. 22 da CR/1988.
Apresentou-se a competência legislativa concorrente como sendo aquela em que os entes
legislam concomitantemente sobre determinadas matérias, observadas as restrições e limitações
contidas na CR/1988. E viu-se que a competência legislativa suplementar é aquela que o ente
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federativo pode legislar para desdobrar ou detalhar o conteúdo de uma norma geral ou de um
princípio, ou suprir ausência ou omissão de uma regra ou princípio normativo.
Buscou-se demonstrar que a Constituição Federal não dispôs expressamente sobre
competência legislativa ao Município em matéria ambiental, sendo necessário esforço
hermenêutico para aferi-la a partir do disposto no art. 30, I e II da CR/1988, que dispõem
competir ao ente local, de forma exclusiva, legislar sobre assuntos de interesse local, naquilo
que somente tal ente federativo pode dispor de seus próprios interesses locais; e suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber, pois o Município pode desdobrar a norma genérica
emitida pela União ou Estado-membro, ou emitir norma suprindo omissão, deficiência ou
ausência legiferante da União e dos Estados-membros.
Entendeu-se que a partir do momento em que há preponderância de interesse do
Município, não colidente com os dos demais entes, poderá tal ente federativo legislar
exclusivamente sobre tudo o que envolver o meio ambiente, como, por exemplo, sobre a
conservação da vegetação de um parque municipal, medidas de proteção das margens
ribeirinhas e dos igarapés e utilização do aproveitamento econômico dos mangues. Mas, por
outro lado, procurou-se também demonstrar que o Município não deve tentar suprir a ausência
de normas gerais de competência da União; pode apenas complementá-las, mesmo assim, no
âmbito das competências que a CR/1988 lhe reservou, observadas aquelas reservadas ao Estado
e à União, a fim de evitar conflitos que certamente resultariam em inconstitucionalidades.
Buscou-se demonstrar que o princípio de subsidiariedade, em conjugação com a teoria
dos poderes implícitos, são balizadores da distribuição das competências legislativas ao ente
municipal, naquela concepção de que quem detém atribuição atinente a matéria ambiental deve
possuir meios para executá-la eficazmente, sendo que tal eficácia parte do entendimento de que
a população e autoridades que residem no local têm mais condições de conhecer suas próprias
realidades e de serem os primeiros a localizarem os problemas, identificá-los e encontrar uma
solução.
Viu-se que a distribuição de competências é menos rígida no federalismo cooperativo
e pode ser melhor identificada a partir da competência comum em matéria ambiental, também
conhecida como cumulativa ou paralela, não verticalizada, ou sem hierarquia, em que o
exercício das tarefas por um ente não exclui a competência do outro. E essa competência
comum, via de regra, é enxergada à primeira vista como sendo uma atuação administrativa da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a partir do art. 23 da CR/1988 para a
proteção do meio ambiente e o combate da poluição em qualquer de suas formas, além da
preservação das florestas, da fauna e da flora, mas que não se trata de um rol estanque em razão
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da existência de outros deveres de defesa e proteção do meio ambiente ao Poder Público, na
forma do art. 225 da CR/1988.
Demonstrou-se que existia entendimento que a cooperação entre os entes federativos
seria possível a partir apenas do art. 23 da CR/1988 e independentemente de LC, no entanto,
foi a própria Constituição Federal que exigiu LC, o que por sinal é mais condizente com o
princípio da eficiência administrativa previsto na norma do seu art. 37. Assim, com o advento
da LC nº 140/2011, procurou-se demonstrar a introdução no ordenamento jurídico dos
mecanismos de ação e coordenação a proporcionar uma cooperação em sinergia de esforços
entre os entes da federação para se atingirem as finalidades precípuas de proteção do meio
ambiente e combate à poluição, com considerável redução de atos, de recursos, de dúvidas e
também de conflitos no momento de cada ente atuar, em que a aplicação do princípio de
subsidiariedade deve ser sempre lembrado, pois determina que só serão atribuídas à União e
aos Estados aquelas tarefas administrativas que não podem ser executadas com eficiência pelos
Municípios.
Ao adentrar na análise da LC nº 140/2001, apresentou-se o conceito de licenciamento
ambiental como sendo procedimento administrativo complexo e em um único nível, que se
desenrola em diversas etapas para que o Poder Público emita as respectivas autorizações na
forma de licença preliminar, licença de instalação e licença de operação de atividades ou
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
Conceituado o licenciamento ambiental, analisou-se a atuação supletiva, em que um
ente substitui o outro que realmente detém as atribuições ambientais, vale dizer, quando o órgão
competente não concluir o licenciamento no prazo, outro órgão ambiental, ou o Conselho do
Meio Ambiente, poderá realizar as ações administrativas pendentes. Nesse aspecto,
demonstrou-se que se manteve como regra geral o licenciamento pelos Estados e
supletivamente pelo IBAMA e agora também pelo Estado em relação ao Município que não
possui órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente, em aplicação explícita do
princípio de subsidiariedade.
Verificou-se, no âmbito do federalismo cooperativo brasileiro, a atuação subsidiária,
ao dispor que um ente federativo solicitado preste auxílio na forma de apoio técnico, científico,
administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação ao outro solicitante
detentor das atribuições decorrentes das competências comuns em matéria de proteção do meio
ambiente, em consonância com o princípio de subsidiariedade.
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Não obstante as previsões da atuação supletiva e subsidiária, apresentou-se críticas ao
fato de não haver, na LC nº 140/2011, disposições capazes de produzirem uma interpretação
para se inverter uma tradição centralizadora de competências na União ou mesmo um incentivo
ao melhor aparelhamento dos Municípios, com órgãos ambientais melhor capacitados ao
enfrentamento das questões ambientais.
Com os estudos, demonstrou-se também que, dentre os quatro objetivos fundamentais
aos entes federativos no âmbito da competência comum (administrativa), incertos no art. 3º da
LC nº 140/2011, provavelmente o de proteção, defesa e conservação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado seja o que melhor demonstre a aplicação do princípio de
subsidiariedade, sendo que a gestão do meio ambiente será necessariamente descentralizada, ou
seja, estará mais próxima dos problemas das pessoas que o enfrentam, tornando-se mais
democrática, além de possibilitar maior eficiência na execução dos mecanismos de proteção.
Viu-se, no que se refere aos instrumentos previstos no art. 4º, da LC nº 140/2011, que
Comissão Tripartite nacional e estadual destacam-se, em razão do objetivo de fomentar a gestão
ambiental compartilhada e a edição de normas e diretrizes voltadas para a descentralização
administrativa da gestão ambiental entre os entes federativos.
Analisou-se a delegação da execução de ações administrativas atribuídas a um ente
para o outro mediante convênio, conforme previsto no art. 5º, parágrafo único da LC nº
140/2011, oportunidade em que defendeu-se a possibilidade de um ente delegante poder exigir
do delegatário possuir órgão ambiental capacitado, naquilo que a celebração do instrumento de
cooperação não significa, por si só, sujeição do delegatário ao delegante, tratando-se na verdade
do exercício do poder discricionário de cada um dos entes.
Constatou-se que a previsão do art. 6º da LC nº 140/2011, de harmonização e
integração entre todas as políticas governamentais e assegurar o desenvolvimento sustentável,
não viola a CR/1988, pois, não significa criação de direitos e obrigações aos entes federativos
naquilo que trata da regulamentação da cooperação antes prevista no parágrafo único, do art.
23 da CR/1988.
Observou-se que as competências administrativas foram distribuídas entre os entes
federativos pela LC nº 140/2011: As competências da União estão previstas no art. 7º, as dos
Estados-membros no art. 8º, a dos Municípios no art. 9º, e o artigo 10 identifica as ações
administrativas do Distrito Federal como sendo aquelas previstas para os Estados e Municípios,
nos arts. 8º e 9º da mesma Lei. Os estudos demonstram que a tradição centralizadora de
competências na União prevaleceu na LC nº 140/2011, que atribuiu-lhe 25 incisos de
competências no art. 7º, contra 21 competências aos Estados no artigo 8º, percebendo-se em
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relação a este inclusive um maior esvaziamento, em função das 15 competências atribuídas pelo
art. 9º ao Município.
Com as análise chegou-se ao entendimento de que o Estado, por intermédio dos
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, ao dispor sobre conceito de impacto, acaba definido a
abrangência da atribuição do Município para fins de licenciamento, que viola a competência do
ente para legislar sobre assunto de interesse preponderantemente local. Por mais que a União e
o Estado estejam melhor capacitados e aparelhados, compete ao Município, segundo princípio
de subsidiariedade, dizer o conceito de impactos sobre o seu território em licenciamento
ambiental. Ademais, buscou-se também demonstrar que viola a CR/1988 o critério a partir do
impacto do dano sobre o território para determinar a competência administrativa do Município,
pois, constitucionalmente, deve-se observar a preponderância do interesse local, que guarda
correlação com o princípio de subsidiariedade.
Percebeu-se que a LC nº 140/2011 representou avanços para a atuação da fiscalização
ambiental, em que todos os órgãos dos entes federados devem participar, porém, de forma
cooperativa e coordenada, para que não ocorram conflitos indesejados, pois não é vedado que
integrante de órgão de outro ente federativo eventualmente constate dano ambiental, atual ou
iminente e lavre eventual auto de infração e comunique ao órgão de outro ente do Estado
responsável pelo licenciamento: em caso de duplicidade de autuação, deverá prevalecer o auto
de infração ambiental lavrado pelo órgão que detenha a competência para o licenciamento do
empreendimento.
Percebeu-se realmente avanços na identificação do órgão do ente federativo
responsável pelo licenciamento ambiental, antes realizado por algumas sociedades empresárias,
até mesmo nos três níveis da federação, não obstante o art. 7º, da Resolução nº 237, de 1997, já
prever o licenciamento em um único nível de competência, unicidade administrativa essa
mantida no art. 13 da LC nº 140/2011, e com a participação não vinculativa dos demais entes
federativos, que podem se manifestar perante o órgão responsável pela licença ou autorização.
Com a edição da LC nº 140/2011, procurou-se apresentar críticas ao fato de o
legislador ter perdido a oportunidade de romper com a tradição centralizadora de competências
político-administrativas e de recursos financeiros na União para execução de políticas e
programas federais que poderiam ser executados com maior eficiência pelos Estados e
Municípios, já que a teoria dos poderes implícitos e o princípio da subsidiariedade apontam esta
como sendo a melhor solução para se alcançar uma cooperação mais eficiente para se proteger
o meio ambiente. Com isso, buscou-se demonstrar que no texto da LC nº 140/2011 não há
qualquer incentivo ao aparelhamento dos Municípios para que possam enfrentar os desafios
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ambientais, pois, como sabido, o ente central dificilmente dará cabo de todos os problemas
ambientais sem a atuação dos demais entes.
Diante de um cenário de cooperação constitucional devidamente regulamentada no
que se refere às competências materiais, procurou-se incentivar um agir aprioristicamente, de
maneira que Estados e Municípios tenham seus órgãos ambientais capacitados para que possam
promover a adequada proteção conjunta e eficiente do meio ambiente, o que não significa agir
de forma imediatista.
Com os estudos sobre Federalismo, como importante ferramenta de descentralização,
demonstrou-se que, no âmbito da União Europeia, há harmonização e aproximação das
legislações na consecução dos objetivos de proteção ambiental entre os países do bloco,
evitando-se uma proteção desigual por parte dos Estados-membros, ao tempo em que lhes é
permitido adotarem suas próprias formas de incorporação da normativa comunitária, tendo em
conta a diversidade regional e segundo o princípio de subsidiariedade e da atribuição de
competências (princípios de ação administrativa).
Viu-se, também, que o sistema de direito ambiental comunitário constitui um modelo
de referência para o MERCOSUL que pode aproveitar sua experiência mediante o estudo
comparado de aspectos essenciais para a efetividade, como a coordenação de competências, a
subsidiariedade na atuação administrativa e governamental, o estabelecimento de prazos para
alcançar os objetivos planejados, e a avaliação periódica e certa, de acesso público efetivo.
Procurou-se demonstrar que a preponderância dos interesses de cada ente federativo,
seus poderes implícitos e principalmente a incidência do princípio da subsidiariedade na
repartição constitucional de competências, são fundamentos fortes para que se rompa com a
tradição centralizadora no ente federal. Buscou-se, demonstrar que deve-se buscar poderes,
meios, recursos financeiros e aparelhamento suficientes para que o ente federativo mais
próximo dos problemas ambientais enfrentados pelas sociedade possa resolvê-los com maior
eficiência, pois não poderá o ente central, em reforço, dar fim a todos eles, seja a médio ou
longo prazo.
Considerou-se, ao longo de toda a trajetória, que o Federalismo cooperativo é o
mecanismo adequado ao enfrentamento dos problemas ambientais e, para que se torne
realmente efetivo, rompendo com o plano meramente teórico, deve a repartição de
competências respeitar os ditames constitucionais da preponderância do interesse de cada ente,
à luz do princípio de subsidiariedade e da teoria dos poderes implícitos.
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