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A preocupação com o meio ambiente surgiu, inicialmente, nos 
sistemas jurídicos de cunho democrático com forte configuração liberal e 
nos quais a intervenção do Estado na economia e na vida privada sempre 
foram vistas como exceção. Em tal modelo de Estado, os grandes causadores 
dos maiores desequilíbrios ambientais foram empresas privadas, que nos 
séculos anteriores se viam movidas pela busca de lucratividade imediata, não 
possuindo qualquer tipo de preocupação com os danos futuros à sociedade, 
causados, em referida época, por pequenos danos ao meio ambiente. 

É certo que tais danos, a princípio considerados de pequena monta 
frente à exuberância ambiental outrora existente, não causavam maior 
preocupação já que se mostrarem suportáveis frente a uma sociedade 
sedenta de desenvolvimento industrial. Ocorre que tais danos foram 
paulatinamente se somando a outros, de forma que com o decorrer do 
tempo, acabaram por se tornar uma ameaça real e direta à sociedade.1 

Assim, a crescente preocupação nacional e mundial em proteger o 
meio ambiente, que atualmente se vê ameaçado por catástrofes de 
dimensões gigantescas, especialmente para a vida humana, demonstrou que 
o modelo liberal da plenitude e privilégio da iniciativa privada, 
principalmente no que tange ao desenvolvimento industrial, não poderia 

                                                 
1 Como bem ressalta Luis Roberto Gomes, em excelente artigo que envolve o tema dos 
princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente, a percepção que o planeta é finito 
ficou exposta com chocante simplicidade a partir do momento em que o homem, pela 
primeira vez, pôde ver com seus próprios olhos as fotografias tiradas do espaço. Não haverá 
florestas nem petróleo, nem minérios para sempre, assim como não será possível continuar 
entupindo indefinidamente com monóxido de carbono, através da queima desses mesmos 
recursos, a camada atmosférica. A humanidade, hoje, sabe disso. Com a paz ao alcance da 
mão, a preservação da natureza passou a ser a causa mais empolgante nos últimos vinte anos. 
(Princípios Constitucionais de Proteção ao Meio Ambiente. Revista de Direito Ambiental, 
16º vol. São Paulo: RT, p. 165-189). 
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mais ser admitido, tendo-se observado, recentemente, que na maioria dos 
Estados de economia liberal, vem se introduzindo um modelo de crescente 
regulamentação do Estado, em todos os campos da vida em sociedade.2 

Interessante destacar que as primeiras leis de proteção ao meio 
ambiente com vocação intervencionista emergiram, por incrível que pareça, 
nos Estados de economia de mercado, porquanto sua proteção resulta da 
tomada de consciência de uma sociedade democrática, na qual o cidadão 
pode controlar a aplicação das leis que ele mesmo cria. Verifica-se, por 
consequência, que a hodierno organização jurídica fundamental do Estado 
Democrático de Direito passou a consagrar constitucionalmente a tutela ao 
meio ambiente, passando a prever em suas leis fundamentais inúmeros 
princípios de proteção ambiental. 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira em nosso sistema a 
tratar deliberadamente da questão ambiental, sendo no dizer de José Afonso 
da Silva, uma “constituição eminentemente ambientalista”, assumindo o 
tratamento da matéria em termos amplos e modernos.3 

De fato, a Carta Magna atual definiu o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como direito de todos, dando-lhe natureza de 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e 
futuras gerações.4 Fazendo com que o equilíbrio do meio ambiente, bem 
como a proteção à biodiversidade, indispensáveis à manutenção do 
patrimônio ambiental, passassem a figurar no ápice do ordenamento jurídico 
nacional, passando a constituir direitos assegurados constitucionalmente. 

Nesse passo, destaca-se a obrigação constitucionalmente imposta ao 
Poder Público de preservar o meio ambiente, devendo tal incumbência ser 
exercida nas três esferas do Poder Estatal. Assim, o preceito constitucional 
ditado no artigo 225 da Constituição Federal impõe aos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário a tutela da preservação e proteção ao meio 
ambiente. 

                                                 
2 Guido Fernando Silva Soares. A Proteção Internacional do Meio Ambiente. Barueri: 
Martole, 2003, p. 170. 
3 Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 46. 
4 Constituição Federal de 1988, artigo 225, caput. 
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Na consecução do dever constitucional de proteção ao meio ambiente 
imposto a cada um dos Poderes constitucionalmente instituídos, se mostra 
inerente ao controle recíproco entre os órgãos que compõem o Estado, não 
obstante a separação entre os poderes tenha sido erigida ao status de 
cláusula pétrea constitucional. Tal ocorre, no dizer de Luis Roberto Gomes, 
em virtude da  

necessidade de imprimir, democraticamente, visibilidade, 
transparência, moralidade e eficiência à atividade daqueles que 
exercem o poder político estatal, cujo titular é o povo.5 

No que é pertinente ao controle jurisdicional da Administração em 
matéria ambiental, hoje em muito alargado pelo advento da lei de ação civil 
pública, certo é que se apresenta dotado de peculiaridades em virtude da 
natureza meta-individual de tal interesse, que resta por vezes identificado 
com o interesse público ou geral. 

De fato, no exercício da jurisdição a respeito de interesses 
catalogados como transindividuais, o Judiciário passou a fazer apreciação 
direta do interesse público que antes não lhe era permitido realizar no 
sistema tradicional, já que no âmbito deste, ocupava-se tradicionalmente de 
conflitos individuais.6 

Com razão, na acepção clássica, o cidadão individualmente 
considerado não possui legitimidade para promover a interdição da 
comercialização de determinado produto nocivo ao meio ambiente, de 
forma que sua esfera de atuação limitava-se à possibilidade de postular 
perdas e danos, caso sofresse dano em sua propriedade ou a sua saúde. 
Assim, o interesse público na interdição somente poderia ser buscado e 
tutelado judicialmente por meio do legislador ou pela própria 
Administração, no exercício do poder de polícia. Porém, se a Administração 

                                                 
5 O Ministério Público e o Controle da Omissão Administrativa. São Paulo: Forense 
Universitária, 2003, p. 63. 
6 Como bem destaca Paulo Gustavo Guedes Fortes, “num sistema que predomine o processo 
civil clássico, como era o nosso antes do advento da ação popular e, vinte anos depois, da 
ação civil pública, a proteção do interesse público e a sua implementação cabem 
precipuamente aos Poderes Executivo e Legislativo (...). Não é dizer que, nesse quadro, o 
papel do juiz não se reveste de interesse público, mas este é um produto indireto da solução 
dos litígios individuais” (A ação civil pública e o princípio da separação entre os poderes: 
estudo analítico de suas possibilidades e limites. In “A Ação Civil Pública Após 20 Anos: 
efetividade e desafios”. São Paulo: RT, 2005, p. 472). 
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não atuasse eficazmente ou simplesmente se quedasse inerte, ou, então, se a 
Administração anuísse à comercialização do produto nocivo ao meio 
ambiente? 

Por tal razão é que a ação civil pública trouxe a possibilidade do 
Poder Judiciário analisar o interesse público não mais sob uma ótica 
indireta, e sim de forma imediata, exercendo verdadeiro controle sobre a 
atividade administrativa, sem olvidar que tal judicialização da atividade 
administrativa tem provocado cada vez mais descontentamentos, gerando 
questionamentos a respeito dos limites da intervenção judicial, ante a 
discricionariedade administrativa. 

Aliado a esse alargamento do controle da atividade administrativa, é 
certo que as questões ambientais, diante de seu caráter meta-individual, 
normalmente se mostram ligadas a situações de fato, apresentando-se das 
mais variadas formas, exigindo variada gama de soluções. Como o 
legislador não pode prever todas as situações que gerariam controvérsia a 
respeito de tal categoria de interesses, a via judicial se mostra como a mais 
adequada para sua tutela, sendo imprescindível que se conceda ao juiz, 
nesse aspecto, maior margem de liberdade na aplicação dos princípios 
jurídicos às situações concretas. 

Destaque-se, ainda, a conflituositá massima inerente aos interesses 
metaindividuais, traduzida na facilidade com que se contrapõem uns aos 
outros no caso concreto, bem como a outros interesses individuais, de igual 
importância, gerando, por consequência, verdadeira colisão entre os 
princípios constitucionais que tutelam bens jurídicos igualmente relevantes. 

Realmente, comum é a hipótese em que o administrador, no exercício 
de sua atividade típica, acaba por violar determinado princípio protetivo de 
interesse difuso ou individual, com o fim de resguardar outro interesse 
igualmente relevante, trazendo ao Poder Judiciário, no exercício de controle 
da atividade administrativa, a necessidade de solucionar verdadeira colisão 
de princípios constitucionais. 

Cite-se, v.g., a hipótese em que o administrador concede autorização 
para a instalação de um condomínio habitacional em área de proteção 
ambiental, com vistas a promover o assentamento de determinada 
comunidade. Há, sem dúvida alguma, dois princípios constitucionais que 
tutelam bens juridicamente relevantes e que se mostram em colisão no caso 
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concreto, quais sejam, o princípio constitucional da proteção ao meio 
ambiente e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, na 
acepção da moradia. 

Tais situações, decorrentes da conflituosidade inerente aos interesses 
meta-individuais, desafiam o Poder Judiciário a solucionar certa colisão de 
princípios quando do exercício de controle de referidos atos administrativos. 
De fato, determinar qual princípio constitucional deve preponderar no caso 
específico, e por consequência, qual bem jurídico será mais relevante no caso 
concreto é tarefa árdua, que exige do aplicador do direito a utilização de 
parâmetros seguros. Como decidir o que é mais importante no caso 
concreto: o meio ambiente ou a moradia e dignidade da pessoa humana? 
Como saber se o administrador agiu com de acordo com a finalidade da lei, 
já que a própria norma prevê a proteção ao meio ambiente e também o 
direito constitucional à moradia e a dignidade da pessoa humana? 

Desta feita, a conflituosidade inerente aos direitos e interesses 
difusos, que reivindicam princípios constitucionalmente estabelecidos, 
levará o Poder Judiciário a exercer, no controle da atividade administrativa, 
verdadeira ponderação dos interesses em jogo que se mostram contrapostos 
no caso concreto. 

Tal ocorre porque os princípios jurídicos, como categoria de normas 
que buscam otimizar os valores que os homens desejam ver implementados, 
têm sua hipótese de incidência não em uma situação, mas sim em um valor 
importante à sociedade.7 

Conforme preleciona Robert Alexy, lembrado por Luís Virgílio 
Afonso da Silva, ao contrário das regras, os princípios determinam que algo 
que seja realizado na maior medida possível, admitindo aplicação mais ou 
                                                 
7 Com efeito, como pontificam Luis Roberto Barroso e Ana Paula de Bercellos, “princípios 
contém relatos com maior grau de abstração, não especificam a conduta a ser seguida e se 
aplicam a um conjunto amplo, por vezes indeterminado, de situações. Em uma ordem 
democrática, os princípios frequentemente entram em tensão dialética, apontando direções 
diversas. Por essa razão, sua aplicação deverá se dar mediante ponderação: à vista do caso 
concreto, o intérprete irá aferir o peso que cada princípio deverá desempenhar na hipótese, 
mediante concessões recíprocas, e preservando o máximo de cada um, na medida do 
possível. Sua aplicação, portanto, não será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista 
das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato” (A Nova 
Interpretação Constitucional dos Princípios, “Dos Princípios Constitucionais”, Org. George 
Salomão Leite. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 110). 
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menos ampla de acordo com as possibilidades físicas e jurídicas existentes. 
Enquanto as regras expressariam deveres definitivos e são aplicadas por 
meio do processo de subsunção, os princípios expressam deveres prima 
facie, cujo conteúdo definitivo somente é fixado após sopesamento com 
princípios colidentes. Desta forma, princípios são “normas que obrigam que 
algo seja realizado na maior medida possível, de acordo com as 
possibilidades fáticas e jurídicas”, sendo, portanto, mandamentos de 
otimização.8 

Logo, a solução para a colisão entre princípios sempre será variável, 
dependendo das situações fáticas e legais, porquanto o julgador deverá fazer 
uma ponderação do peso ou da importância que eles possuem quando se 
mostrem em conflito no caso concreto, estabelecendo se um precede o outro 
ou se um cede ao outro. 

De fato, nos casos de colisão entre os princípios, não se pode afirmar 
que um deles terá primazia absoluta sobre o segundo, porquanto isso 
implicaria uma ordem hierárquica dura e abstrata entre princípios, isto é, 
uma relação de precedência absoluta, o que não se mostra possível, 
porquanto os princípios constitucionais em abstrato têm idêntica hierarquia 
e igual peso. De outra parte, nos casos concretos os princípios têm 
diferentes pesos, prevalecendo aquele que o tiver em maior grau, de modo 
que a precedência ou preferência de um dos princípios deriva da 
consideração das condições do caso concreto. 

A ponderação reside justamente em identificar e valorar as condições 
sob as quais, in concreto, um princípio precede outro, e fundamentar por 
que, sob essas condições específicas, um princípio deve prevalecer sobre o 
outro. Importa, assim, estabelecer critério seguro que permita ao julgador 
escolher o princípio que deverá prevalecer naquele caso concreto. Esse 
exercício de ponderação é regido pelo princípio da proporcionalidade. 

Deveras, a ideia de proporcionalidade, calcada já na máxima 
aristotélica de que a virtude está no justo meio,9 transplantada ao campo do 

                                                 
8 O proporcional e o razoável, RT, vol. 798, p.25. O autor ressalta, ainda, que como 
alternativa ao termo “mandamento de otimização”, pode ser utilizado “dever de otimização”, 
como faz Humberto Bergmann Ávila ou “mandado de otimização”, como usado por Suzana 
de Toledo Barros. 
9 No entendimento aristotélico, assim como a saúde do corpo é determinada pelo equilíbrio 
fisiológico dos seus componentes, a virtude consiste na disposição em escolher o justo meio. 
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direito, carrega consigo a ideia de justiça distributiva, consistente em dar a 
cada um aquilo que é seu, na medida de sua necessidade e esforço. Surgido 
inicialmente, no direito administrativo, caracterizado pelo fortalecimento da 
proteção das esferas jurídicas individuais mediante o reconhecimento 
constitucional dos direitos que limitam o exercício do poder policial,10 com 
base na figura francesa do direito administrativo francês de détournement 
de pouvoir, passou a ser entendido como o princípio da proibição de 
excesso, tendo inicialmente campo de atuação restrita ao Poder Executivo, 
representante do Estado-Administração. 

Assim, pode-se afirmar que o princípio da proporcionalidade passou 
a ser entendido como juízo de ponderação de bens jurídicos em conflito 
com o poder de império do Estado, ou como “mandamento de otimização 
do respeito máximo a todo direito fundamental em situação de conflito com 
outro, na medida do jurídico e faticamente possível”, no dizer de Willis 
Santiago Guerra Filho.11 

Constitui, portanto, método para avaliar a constitucionalidade da 
restrição de um direito fundamental, para alcançar determinado fim tido 
como proveitoso para toda a coletividade, constituindo “variável normativa 
relevante para o controle ou exame da constitucionalidade das restrições 
resultantes de atos normativos ou fáticos estatais (legislativos, judiciais ou 
administrativos)”, na concepção de Luis Roberto Barroso.12 

Daí a ideia de que funciona como restrição das restrições (limite dos 
limites) feitas a direitos fundamentais e/ ou bens constitucionalmente 

                                                                                                                 
Essa capacidade, que se adquire e se desenvolve pelo exercício, exclui sistematicamente os 
contrapostos vícios do excesso e da escassez, realizando uma mediação sob o controle da 
razão (Antologia Ilustrada de Filosofia. Ubaldo Nicola. São Paulo: Globo. 2005, p. 97). 
10 Conforme nos ensina Agustín Gordillo, “a decisão ‘discricionária’ do funcionário será 
legítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o 
que pode ocorrer, principalmente, quando: a) não dê os fundamentos de fato ou de direito 
que a sustentam ou; b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e 
notórios; ou se funde em fatos ou provas inexistentes; ou c) não guarde uma proporção 
adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate 
de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se quer alcançar”, apud 
Carlos Roberto Barroso, ob. cit., p. 224. 
11 Princípio da proporcionalidade e teoria do direito. RT 798, p. 269. 
12 Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2001, 4ª ed. 
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protegidos, no âmbito das relações entre indivíduo(s) e Estado, conforme 
define Wilson Steinmetz.13 

Desta forma, podemos definir o mecanismo de ponderação como o 
procedimento racional de identificar e valorar as condições sob as quais, in 
concreto, um princípio precede outro, e fundamentar por que, sob essas 
condições específicas, um princípio deve prevalecer sobre o outro. A 
ponderação de bens está estruturada no princípio da proporcionalidade, que 
determina que a relação entre o fim que se pretende alcançar e o meio 
utilizado deve ser adequada, necessária e proporcional (em sentido estrito). 

A primeira das sub-regras da proporcionalidade é a adequação, pela 
qual deve-se verificar no caso concreto se a decisão normativa restritiva, 
isto é, se o meio ou ato que restringe o direito fundamental, oportuniza o 
alcance da finalidade perseguida. O meio (decisão normativa restritiva) será 
adequado a limitar um direito fundamental quando se mostre apto a 
alcançar o resultado pretendido ou, ao menos, a fomentá-lo. Não se trata de 
escolher o meio, mas tão somente verificar se a escolha feita pelo 
administrador se liga logicamente e de forma apropriada ao fim almejado. 

Na sub-regra da necessidade, deve-se examinar se dentre os meios de 
restrição disponíveis e igualmente eficazes para atingir o fim pretendido, foi 
escolhido aquele menos gravoso ao direito fundamental em questão. O meio 
será considerado necessário para limitar um direito fundamental, quando a 
realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a mesma 
intensidade, por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito 
fundamental atingido. 

Por fim, pela sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito, os 
meios eleitos a restringir o direito fundamental devem se manter em uma 
relação razoável com o resultado perseguido. Consiste, assim, no 
sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito fundamental 

                                                 
13 Para Wilson Steinmetz é possível a aplicação do princípio da proporcionalidade não só nas 
relações entre os indivíduos e o Estado, mas também nas relações de autonomia privada, 
porquanto nas relações entre particulares pode-se materializar restrições a direitos 
fundamentais. Logo, quando restritivos de direitos subjetivos constitucionais poderiam estar 
sujeitos ao exame da proporcionalidade (Princípio da Proporcionalidade e Atos da 
Autonomia Privada. “Interpretação Constitucional”, Org. Virgilio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2005). 
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atingido e a importância da realização do direito fundamental que com ele 
colide e se fundamenta a adoção da medida restritiva. 

Deve-se levar em conta as vantagens e desvantagens que o ato 
normativo poderá provocar quanto aos valores tutelados pelo ordenamento 
jurídico, de forma que o julgador deve escolher qual valor que irá 
prevalecer no caso concreto. Se a importância da realização do direito 
fundamental, no qual a limitação se baseia, não for suficiente para justificá-
la, será ela desproporcional. Trata-se, assim, do exame de equilíbrio ou da 
“justa medida” entre a restrição (o meio) e a finalidade pretendida. 

Destaque-se, mais uma vez, que o critério de seletividade aplicável 
na metódica da ponderação, a fim de especificar quais os pontos de 
referência que devem distinguir qual o princípio prevalecido em face do 
princípio afastado, é o critério denominado de peso. 

Com efeito, conforme prelecionam Luis Roberto Barroso e Ana 
Paulo de Barcellos, “deve-se reconhecer aos princípios uma dimensão de 
peso ou importância. À vista dos elementos do caso concreto, o intérprete 
deverá fazer escolhas fundamentadas quando se defronte com antagonismos 
inevitáveis, como os que existem entra a liberdade de expressão e o direito 
de privacidade, a livre iniciativa e a intervenção estatal, o direito de 
propriedade e sua função social. A aplicação dos princípios se dá, 
predominantemente, mediante ponderação”.14 

Como bem menciona Luis Afonso Heck, “quando dois princípios 
colidem, o princípio de peso relativamente maior decide, sem que o 
princípio de peso relativamente menor, por isso, se torne inválido. Em uma 
outra constelação de casos, os pesos poderiam ser distribuídos 
inversamente”.15 

Já no dizer de George Salomão, quando se fala em colisão de 
princípios, a decisão por um deles não tem o condão de eliminar o outro. 
Pelo contrário, é dever do aplicador auferir a máxima efetividade dos 
princípios em questão (daí porque serem mandamentos de otimização), de 
modo a restringir apenas o estritamente necessário para salvaguardar um 
bem jurídico que, no caso específico, carece de maior proteção. Porém, 

                                                 
14 Ob. cit., p. 113. 
15 Regras e Princípios Jurídicos no pensamento de Robert Alexy. “Dos Princípios 
Constitucionais”. Org. George Salomão Leite. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 58. 
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mesmo o princípio que foi afastado naquela situação específica continuará 
vigente e operante e com toda sua força normativa, vinculando condutas 
positiva e negativamente. Assim, mudadas as circunstâncias do caso 
concreto e estando os mesmos princípios envolvidos no conflito, aquele que 
teve que ser afastado no outro caso poderá prevalecer nessa nova situação, 
porque houve alteração nos elementos constitutivos do caso concreto.16 

Peso, portanto, equivale a razões suficientes. Logo, a precedência ou 
preferência de um dos princípios deriva da consideração das condições do 
caso concreto. A racionalidade que informa a adoção desse critério é 
teleológica e conjuntural, sendo apontada pelo contexto específico do caso, 
não se socorrendo de regras superiores ou de forma do sistema, pois não 
existem meta-normas de estruturação hierárquica fixando a priori, qual 
princípio deverá prevalecer no caso de colisão. 

Daí se falar em relação de precedência condicionada, isto é, tomar 
em conta o caso concreto e indicar as condições sob as quais um princípio 
preponderará sobre o outro. 

Alexy assevera que, se não é possível estabelecer um sistema abstrato 
de precedências entre princípios, é possível estabelecer condições (gerais) 
de precedência prima facie, com o objetivo de criar uma certa ordem – uma 
“ordem fraca” – no campo dos princípios. Segundo o autor, as precedências 
prima facie não contêm determinações definitivas em favor de um princípio 
muito embora estabeleçam um ônus de argumentação para a precedência do 
outro princípio no caso concreto. 

No campo do direito ambiental, a necessidade de proporcionalidade, 
e por consequência, de ponderação, vem recebendo cada vez mais 
importância, notadamente em virtude do princípio do desenvolvimento 
sustentável, traduzido, na lição de José Adércio Leite Sampaio, como o 
necessário uso racional e equilibrado dos recursos naturais, de forma a 
atender às necessidades das gerações presentes, sem prejudicar o seu 
emprego pelas gerações futuras.17 

                                                 
16 A Abertura da Constituição em face dos Princípios. “Dos Princípios Constitucionais”, 
Org. George Salomão. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 154. 
17 Princípios de Direito Ambiental na dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2003, p. 47. 
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Embora o princípio do meio ambiente como direito humano 
fundamental possua uma precedência prima facie sobre outros princípios 
constitucionais,18 já que ligado ao bem jurídico maior, qual seja, a proteção 
da vida, conforme bem assevera Cuido Fernando Silva Soares, mesmo que 
se considere que a única forma de vida na face da Terra que merece 
consideração seja a vida humana, a inelutável inter-relação das várias 
formas de vida aponta para o abandono de uma antropologia unilateral, para 
uma antropologia solidária com respeito a quaisquer formas de vida.19 

No dizer do autor, a proteção ao meio ambiente deve estar associada 
a todas as áreas do desenvolvimento pleno do homem, não se permitindo 
dissociar os aspectos preservacionistas do ambiente local ou global 
daqueles mais gerais, relativos às condições políticas, econômicas e 
culturais dos povos. Tal ideia realiza uma perfeita junção entre equilíbrio do 
meio ambiente e todos os aspectos da vida do homem em sociedade, 
inclusive sua dignidade e aspirações por uma vida sem privações. 
Representa o reconhecimento de que o homem também é um componente 
do meio ambiente, cuja preservação é manifestamente superior a quaisquer 
outras formas de vida na Terra.20 

Conforme bem destaca Álvaro Luiz Valery Mirra, trata-se de situar a 
defesa do meio ambiente no mesmo plano, em importância, de outros 
valores econômicos e sociais protegidos pela ordem jurídica. Daí a 
necessidade de se buscar a conciliação de diversos valores igualmente 

                                                 
18 Note-se que nos qualificativos fundamentais, como bem destaca José AFONSO DA 
SILVA, “acha-se a indicação de que se tratam de situações jurídicas sem as quais a pessoa 
humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do 
homem, no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente 
reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, não como macho da 
espécie, mas no sentido de pessoa humana”, apud Luis ROBERTO GOMES, ob. cit. 
19 Ob. cit. p. 174. 
20 Segundo o autor, a definição mais direta de desenvolvimento sustentável se encontra no 
Relatório de Bruntland, de 1991, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, composta de altas personalidades mundiais para auxiliar a ONU em sua 
tarefa de preparar a Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: o 
desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de 
as futuras gerações atenderem às próprias necessidades. Encontra-se expressamente 
consagrado nas duas Convenções adotadas durante a durante a Conferência da ONU, no Rio 
de Janeiro e em vários dispositivos da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. A Proteção Internacional do Meio Ambiente. Barueri: Manole, 2003, p. 
77. 
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relevantes, como o exercício das atividades produtivas e do direito de 
propriedade; o crescimento econômico; a exploração dos recursos naturais; 
a garantia do pleno emprego; a preservação e a restauração dos ecossistemas 
e dos processos ecológicos essenciais; a utilização racional dos recursos 
naturais; o controle das atividades potencialmente poluidoras e a preservação 
da diversidade e da integridade do patrimônio genético dos países.21 

Nesse diapasão, fartas serão as hipóteses de colisões entre os 
princípios de proteção ao meio ambiente e os demais princípios que tutelam 
outros direitos humanos, também ligados ao direito à vida, como a moradia 
(vida ligada à dignidade da pessoa humana), livre exercício do trabalho 
(vida no que tange à subsistência) e também a outros princípios, como o 
direito de reunião e direito de circulação (liberdade), além do direito de 
propriedade, direito de igualdade e direito ao desenvolvimento, já que em 
qualquer atividade na qual se encontre presente a criatividade humana há 
potenciais riscos de degradação ambiental. 

Antonio Augusto Cançado Trindade enumera como possíveis 
colisões latentes entre os direitos humanos e as normas de proteção 
ambiental, as restrições aos direitos de livre circulação de pessoas, à livre 
escolha de residência e o direito à propriedade, ante normas de delimitação 
de áreas ou zonas protegidas, nas quais aqueles direitos são restringidos; as 
restrições ao direito ao trabalho, qualquer que seja ele, e o lugar da livre 
escolha da pessoa, diante de medidas de combate à poluição, como as 
proibições de assentamentos humanos nas cabeceiras dos rios fornecedores 
de água potável às cidades. As limitações aos direitos à igualdade jurídica, 
ante disparidades de medidas administrativas direcionadas ao meio 
ambiente, que poderão criar cidadãos com direitos distintos; as restrições à 
liberdade de associação, diante de medidas constritivas de combate à 
poluição; o direito a constituir uma família, ante medidas de controle da 
população e os direitos ao desenvolvimento e ao lazer, face as medidas de 
conservação da natureza.22 

                                                 
21 Ob. cit., p.58. 
22 The contribution of international human rights law to environmental protection, with 
special reference to global environmental change. In: WEISS, Edith Brown (ed). 
Environmental change and international law: new challenges and dimensions. Toquio: 
United Nations University Press, Permanent Typesetting and Printing CO, Ltda, 1992, p. 
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Em tais casos, será preciso fazer uso da ponderação para buscar, no 
caso concreto, a melhor solução a ser aplicada com base nas situações 
jurídicas e fáticas, não se podendo estabelecer de antemão a proteção 
ambiental como princípio de primazia absoluta, embora como já destacado, 
possua primazia prima facie sobre outros princípios constitucionais, quando 
em situação de colisão. 

Deveras, nem sempre a proteção do meio ambiente deverá prevalecer 
necessariamente, quando se mostre colidente com outros princípios 
protetivos de outros bens jurídicos relevantes. Em verdade, a afirmativa no 
sentido que o interesse na proteção do meio ambiente deverá, em razão de 
sua natureza pública, sempre prevalecer sobre quaisquer outros interesses, 
ainda que legítimos, constitui afirmativa perigosa, que não se coaduna com 
a ideia de Estado Democrático de Direito. 

Desta forma, caberá ao operador do direito, promover o exercício de 
ponderação, com parcimônia, para compatibilizar não só a proteção do 
meio ambiente, dada sua importância para a humanidade nos tempos atuais, 
mas também resguardar outros interesses que possuem igual valor. 

Em tais casos, muito embora haja a precedência prima facie do 
princípio de proteção ao meio ambiente como interesse coletivo, a fim de 
não ferir os ditames constitucionais e ocasionarmos inúmeras injustiças, 
somente por meio da ponderação é que com base nas situações jurídicas e 
fáticas do caso concreto, poderemos encontrar a solução mais justa. 

                                                                                                                 
311- 2. apud GUIDO FERNANDO SILVA SOARES. A Proteção Internacional do Meio 
Ambiente; Barueri: Manole, 2003, p. 174-175. 
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MPD E JORNALISTAS: UMA LUTA POR LUZ 

Claudio Julio Tognolli 
Jornalista, repórter especial da revista Consultor Jurídico e professor titular 

da ECA-USP. 

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) tem 
como uma de suas missões a aprovação de uma lei de acesso à informação 
pública no Brasil. É de interesse dos poderosos que documentos com 
informações de interesse público não cheguem ao cidadão pagador de 
impostos. E o MPD, marcando a tradição de defesa da cidadania (talvez a 
face mais insinuante do Parquet), tem lutado todos esses anos justamente 
para que o cidadão possa exercer seu acesso à cidadania. A luta do MPD 
não é diferente daquela dos jornalistas investigativos de todo Brasil: fazer 
com que a transparência seja uma característica brasileira. Talvez seja por 
isso que, nos primeiros meses de sua existência, o Governo Federal atual 
quis criar um conselho para regular jornalistas, da mesma forma que o ex-
ministro José Dirceu quis limitar o poder de investigação do MP. Afinal, 
como notou o juiz da corte suprema dos EUA, Hugo Black, a luz do sol é o 
mais poderoso detergente da democracia. 

O aumento da eficiência da administração pública, em qualquer 
nível, depende de uma série de mecanismos, acompanhamentos e controles. 
A própria estruturação do Estado em poderes independentes (Legislativo, 
Executivo, Judiciário) estabelece o arcabouço básico para esses controles. 
Na retaguarda está o mecanismo de acompanhamento fundamental, 
exercido pelo cidadão por meio do voto. 

Nenhum acompanhamento ou controle pode dar-se na ausência de 
informação. Ninguém pode acompanhar o funcionamento do Legislativo 
municipal, por exemplo, sem ter acesso aos dados que derivam desse 
funcionamento. Como saber a taxa de comparecimento de vereadores às 
sessões da Câmara se as listas de presença não são tornadas públicas? 

A informação é o combustível sem o qual nenhuma das peças do 
sistema de acompanhamento e controle consegue se mover. É por isso que o 
esforço por desenvolver gestões mais efetivas, mais eficientes, menos 
sujeitas a desvios – incluindo-se a corrupção -, confunde-se com o esforço 
de maximizar a oferta de informação sobre o Estado, e aperfeiçoar a 




