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ROL DE CATEGORIAS 

 

Direito Ambiental: “O Direito Ambiental é, portanto, a norma que, baseada no fato 

ambiental e no valor ético ambiental, estabelece os mecanismos normativos capazes 

de disciplinar as atividades humanas em relação ao meio ambiente.” 1 

Direito Registral: é o conjunto de princípios e de normas que têm por objetivo 

disciplinar os registros públicos, regulamentando a forma e o procedimento para a 

realização de tais atos solenes, bem assim os efeitos e as consequências jurídicas 

que deles promanam.  

Meio ambiente: “[...] o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas”. 2 

Princípio: É a origem de um pensamento, a causa primária, o elemento 

predominante de um sistema, proposição norteadora de uma ciência, a norma 

matriz, com a função de dar unidade e harmonia a um sistema de ideias, 

proporcionando orientação para a exegese do todo a que pertence.  

Registro de Imóveis: é a instituição encarregada, por delegação constitucional, de 

guardar e conservar na matrícula as informações relativas a determinado bem 

imóvel, fornecendo a qualquer interessado certidão a respeito dos dados alusivos à 

propriedade imobiliária, conferindo autenticidade, segurança, validade e publicidade 

a atos e fatos jurídicos. 3  

Sustentabilidade: é o uso consciente e racional dos recursos naturais, adotando-se 

estratégias individuais, sociais e empresariais, além de políticas públicas de 

governo, objetivando garantir a existência de recursos naturais suficientes e 

adequados à vida do planeta. 4 

                                            
1
 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 6. 

2
 Consoante o artigo 3º da Lei 6.938/1981.  

3
 SARMENTO, Eduardo Sócrates Castanheira. A dúvida na nova lei de registros públicos: 

doutrina, prática, jurisprudência, legislação. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 3. 
4
 Conceito operacional nosso, pois definir sustentabilidade é das tarefas mais complexas, porquanto o 

termo não comporta reducionismos e engloba feições multidimensionais (ética, social, econômica, 
jurídica, política, ambiental), como veremos em breve apanhado: “SUSTENTÁVEL – Termo 
aplicado às economias e ao desenvolvimento. Implica que o „capital‟ do sistema se mantenha e 
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dos tempos e uma ausência de degradação ambiental que, de algum modo, podem ser avaliadas. 
Existem semelhanças com a noção ecológica de „capacidade de suporte‟. SUSTENTABILIDADE - 
Qualidade, característica ou requisito do que é sustentável. Num processo ou num sistema, a 
sustentabilidade pressupõe o equilíbrio entre „entradas‟ e „saídas‟, de modo que uma dada 
realidade possa manter-se continuadamente com suas características essenciais. Na abordagem 
ambiental, a sustentabilidade é um requisito para que os ecossistemas permaneçam iguais a si 
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objetivo a ser alcançado na gestão ambiental; para a consecução desse objetivo contribui o 
processo do desenvolvimento sustentável, que inclui a produção e o consumo sustentáveis. Fala-
se também de sociedade e de cidade sustentáveis. Em última análise, o que se procura é a 
sustentabilidade do planeta Terra, sem o que não seria possível atingir o objetivo de uma 
sociedade humana sustentável. Ver SUSTENTÁVEL.” MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a 
gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 7. ed. rev., atual. e reform. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1643. Na doutrina espanhola: “Sin embargo, la 
Sostenibilidad es una noción positiva y altamente proactiva que supone la introducción de los 
cambios necesarios para que la sociedad planetaria, constituida por la Humanidad, sea capaz de 
perpetuarse indefinidamente en el tiempo.” (REAL FERRER, Gabriel. Sostenibilidad, 
transnacionalidad y transformaciones del Derecho. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; 
GARCIA, Denise Schmitt Siqueira (Orgs.). Direito ambiental, transnacionalidade e 
sustentabilidade. Dados eletrônicos. Itajaí: UNIVALI, 2013, p. 13. Tradução livre: “Porém, 
Sustentabilidade é uma noção positiva e altamente pró-ativa que supõe a introdução das 
mudanças necessárias para que a sociedade planetária, constituída pela Humanidade, seja capaz 
de se perpetuar indefinidamente no tempo”.   
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RESUMO 

 

A presente Tese está inserida na Linha de Pesquisa Estado, Transnacionalidade 5 e 

Sustentabilidade, do Curso de Doutorado em Ciência Jurídica. A Constituição 

Federal assegurou a todos o direito 6 ao meio ambiente equilibrado 7, bem assim o 

direito de propriedade e a sua função social, delegando ao Registro de Imóveis a 

missão de concentrar todas as informações relativas ao bem de raiz. Há um trinômio 

envolvendo meio ambiente, propriedade imobiliária e Registro de Imóveis, na 

medida em que as informações, os direitos e as restrições ambientais podem ser 

averbadas na respectiva matrícula do imóvel, operando-se a publicidade ambiental, 

a segurança jurídica econômica e a preservação do meio ambiente.  A matrícula de 

cada unidade imobiliária (área, terreno, sítio, fazenda, etc.) deve conter todas as 

informações relevantes e pertinentes ao respectivo bem de raiz, de molde a oferecer 

a toda a coletividade elementos não só de identificação objetiva e subjetiva, mas, 

especialmente, todos os ônus ambientais que possam afetar o exercício do direito de 

propriedade, influenciar na valorização do bem e determinar o cumprimento de 

obrigações impostas ao titular do domínio, sejam de origem legal, judicial ou 

administrativa. É o que comumente chamamos de publicidade registral imobiliária. 

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo abordar a correlação entre o meio 

ambiente e o Registro de Imóveis, partindo do estudo dos Princípios do Direito 

Ambiental e do Direito Registral, estabelecendo uma base principiológica comum 

                                            
5
 A propósito, vejamos no que consiste globalização: “Significa a experiência cotidiana da ação sem 

fronteiras nas dimensões da economia, da informação, da ecologia, da técnica, dos conflitos 
transculturais e da sociedade civil, (...) que transforma o cotidiano com uma violência inegável e 
obriga todos a se acomodarem a sua presença e a fornecer respostas”. BECK, Ulrich. O que é 
globalização? Equívocos de globalismo e respostas à globalização. Tradução de André Carone. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 47.    

6
 Direito: “Complexo de princípios e normas comprometidos com os valores sociais, que o Estado 

torna incondicionais e coercitivos para regular a convivência social”. MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC, 2000, p. 30. 

7
 É um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Pode ser definido como: “Direitos do ser 

humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional estatal.” SCHÄFER, Jairo 
Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, 
p. 26. Neste diapasão, vejamos a definição de garantia: “A segurança ou o poder de usar, fruir ou 
de se obter tudo que é de nosso direito, segundo os princípios formulados em lei, ou consoante 
afirmativas asseguradas por outrem.”  SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Atualizadores: 
Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 650. E, especificamente, 
de garantia constitucional: “É a denominação dada aos múltiplos direitos assegurados ou 
outorgados aos cidadãos de um país pelo texto constitucional.” SILVA, De Plácido e. Vocabulário 
Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 651.   
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para a interação entre eles na prática jurídica e cartorária, especialmente quanto ao 

ingresso dos institutos de Direito Ambiental nas serventias do registro imobiliário, em 

prol da defesa e da recuperação do meio ambiente nacional. Ao estabelecer as 

hipóteses, as consequências jurídicas e identificar as partes envolvidas nestas 

relações ambientais e registrais, verificar as medidas necessárias para que a 

eficácia do Direito Ambiental seja potencializada através de uma adequada 

combinação com o Direito Registral, de molde a obter repercussões e interações 

diretas e práticas no âmbito do Registro de Imóveis em prol da sustentabilidade 8 e 

do meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Princípios Ambientais – Registro de Imóveis – Meio Ambiente – 

Princípios Registrais – Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 Ainda quanto ao conceito de sustentabilidade, refiro importante trabalho dos magistrados 

catarinenses Marcelo Pizolati e Artur Jenichen Filho, denominado “Panorama dos Princípios da 
Precaução e da Sustentabilidade nos Tribunais Brasileiros”. In: Governança e sustentabilidade 
como elementos para formação do direito do século XXI. SOUZA, Maria Cláudia da Silva 
Antunes de. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 111-132.  
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ABSTRACT 

 

This Thesis is part of the Line of Research State, Transnationality and Sustainability 

of the Doctoral Course in Legal Science. The Federal Constitution guarantees the 

right to a balanced environment for all, as well as the right to property and its social 

function. It delegates to the Property Registry the responsibility of gathering all the 

information related to the root asset. There is a trinomial involving the environment, 

real estate and the Property Registry, insofar as environmental information, rights 

and restrictions can be registered in the respective property registration, enabling 

environmental publicity, economic legal security and environmental preservation. The 

registration of each real estate unit (area, land, farm, etc.) must contain all the 

relevant and pertinent information on the respective root asset, in order to offer the 

whole community elements that not only enable objective and subjective 

identification of the property, but also, and especially, all the environmental onus that 

could affect the exercise of the right to property, influence the valuation of the 

property, or affect compliance with the obligations imposed on the domain owner, 

whether legal, judicial or administrative in origin. This record is commonly known as 

the public property register. This work examines the correlation between the 

environment and the Property Register, based on the study of the principles of 

Environmental Law and Registry Law, establishing a common principiological basis 

for the interaction between them in legal and notary practice, particularly in relation to 

the entry of Environmental Law institutes in the real estate registry services to 

promote the defense and recovery of the national environment. When establishing 

the hypotheses and the legal consequences, and identifying the parties involved in 

these environmental and registry relations, the necessary measures are verified that 

will enhance the effectiveness of Environmental Law, through an appropriate 

combination with Registry Law, in order to obtain direct repercussions and 

interactions and practices within the scope of the Property Registry in favor of 

sustainability and the environment. 9 

Keywords: Environmental Principles - Property Registration - Environment - 

Registration Principles –- Sustainability 

                                            
9
 Tradução livre.  
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INTRODUÇÃO 

O objetivo institucional da presente Tese é a obtenção do título de Doutor 

em Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Univali. 

A pesquisa tem por objetivo científico inicial arrolar e estudar os 

Princípios ambientais e registrais estabelecidos pela doutrina pátria, com 

aportações na doutrina estrangeira. Procura desvendar elementos teóricos, 

identificando características gerais e individualizando dados normativos para melhor 

compreensão do assunto, com atenção teórica e dogmática in gereri, sem 

preocupações críticas ou propositivas nesta fase inaugural do trabalho. Pretende-se 

estabelecer os pontos de interseção e de convergência, verificando as 

possibilidades de maximização dos Princípios ambientais na prática registral 

imobiliária, dada a sua carga de normatividade. A partir daí, objetiva esclarecer a 

existência de Princípios comuns entre o Direito Ambiental e o Direito Registral que 

possam sugerir, informar e fundamentar uma base principiológica para legitimar 

dogmaticamente a inscrição das informações ambientais nas matrículas dos imóveis.  

Pretende-se estudar a legislação e as hipóteses em que a aplicação das 

normas ambientais possa ser maximizada com o auxílio do Direito Registral. São 

importantes tanto os aspectos preventivos quanto os repressivos a danos e/ou 

situações ambientais irregulares que mereçam atenção dos juristas, do Estado e da 

sociedade, mormente se indagarmos: por que as informações relativas aos ônus, às 

sanções e às obrigações ambientais não chegam às serventias do Registro de 

Imóveis?   

Destarte, é necessário e oportuno melhorar o intercâmbio de informações 

entre os órgãos administrativos e os judiciais com o sistema 10 de registro imobiliário 

e, então, busca-se propor medidas práticas para uma maior interação entre os 

órgãos ambientais e as serventias imobiliárias, de tal maneira que esse diálogo 

possa ocorrer na vida cotidiana de ambos, em prol da sustentabilidade. 

                                            
10

 Sistema: “Todo conjunto ordenado de técnicas, normas e conceitos que venha a constituir-se num 
Modelo.” MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC, 
2000, p. 88. 
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Sob a perspectiva da publicidade ambiental e da segurança jurídica, 

pretende-se demonstrar a importância da interligação entre as normas ambientais e 

as de Direito Registral, potencializando a informação de caráter ambiental com sua 

inscrição na matrícula imobiliária. 11 

A transparência 12 e o acesso à informação ambiental proporcionados pelo 

registro imobiliário a todos, independentemente de justificação13 e mediante simples 

requerimento ao Oficial do Registro de Imóveis, pode ser uma das medidas de maior 

eficácia para o Direito Ambiental na atualidade. Daí ser oportuno questionar quais as 

informações ou as situações, relativas à preservação/reparação da natureza 14, que 

devem ser inscritas na matrícula do imóvel. Sem dúvida, são inúmeras as hipóteses, 

especialmente quando cominadas ao proprietário obrigações de fazer ou não fazer 

por ordem legal, administrativa ou judicial, cujo conhecimento por terceiros somente 

é viável pela via da inscrição na matrícula e pela publicidade registral, sob pena de 

exigir-se do cidadão a difícil e onerosa busca por informações a inúmeros e, muitas 

vezes, desconhecidos órgãos administrativos e/ou judiciais. 15  

                                            
11

 Como leciona MÁÑEZ o “Registro de Imóveis tem por finalidade principal dar segurança ao tráfico 
jurídico imobiliário, no intuito de garantir a existência e conteúdo dos direitos de propriedade que 
se constituam e inscrevam sobre as propriedades registrais, de modo que, quem adquira tais 
direitos confiando em sua descrição registral e o inscreva a seu favor, será protegido pelo 
ordenamento jurídico diante de possíveis reclamações”.  MÁÑEZ, José Luis Salazar. Meio 
ambiente e Registro de Imóveis, uma interação mútua: o direito de acesso à informação 
ambiental e em apoio à sustentabilidade. In: Registro de Imóveis e meio ambiente. 
JACOMINO, Sérgio; MELO, Marcelo Augusto Santana; CRIADO, Francisco de Asís Palacios 
(Coordenadores). São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 175/176. 

12
 Transparência do Estado se revela quando ele torna pública a informação que detém, de forma 

acessível, clara e simples, despida de tecnicismos ou outras linguagens obscuras para a maioria 
da população.  

13
 Lei 6.015/1973: “Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao 

oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido.” 
14

 “1.1.1 Defining the environment - [...] The Environmental Protection Act (EPA) 1990 provides a 
useful starting point. Under s 1(2) “The „environment‟ consists of all, or any of the following media, 
namely, the air, water and land; and the medium of air includes the air within buildings and the air 
within other natural or man-made structures above or below ground”. “1.1.1 Definindo o ambiente - 
[...] A Lei de Proteção Ambiental (EPA) 1990 fornece um ponto de partida útil. Sob s 1(2) - “O„ 
ambiente ‟consiste em todos ou qualquer um dos seguintes meios, nomeadamente, o ar, a água e 
a terra; e o meio do ar inclui o ar dentro de edifícios e o ar dentro de outras estruturas naturais ou 
feitas pelo homem acima ou abaixo do solo" (tradução livre). WOLF, Susan; WHITE, Anna. 
Principles of environmental law. Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 1997, 
p. 1. 

15
 Tal dificuldade já foi sentida na Europa, sendo merecedora de inúmeros artigos e estudos, como 

nos relata MÁÑEZ: “Com base nos estudos e informativos realizados pela União Europeia, uma 
das instituições mais adequadas para ter acesso e facilitar a disseminação da informação 
ambiental aos cidadãos é a dos Registros da Propriedade e Mercantis, que garante a segurança 
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Outrossim, cumpre verificar se existe a possibilidade da coordenação 

entre o Direito Ambiental e o Direito Registral prevenir litígios entre particulares, 

bem como entre esses e o Estado. Propõe-se estudar as repercussões dessa 

interação na efetividade das normas ambientais e as consequências sobre a 

propriedade imobiliária, a segurança jurídica econômica, a informação e a 

transparência ambiental. 

A publicidade ministrada pelos registros públicos não apenas predispõe 

ao conhecimento geral atos e fatos jurídicos importantes, mas o faz de uma maneira 

cronologicamente organizada em relação a determinado bem imóvel. Dessa 

maneira, são ofertadas à sociedade suas modificações, extinções, restrições, 

condições, circunstâncias e tudo o mais que seja relevante para o mundo jurídico, 

revelando a completa situação de seu objeto e proporcionando transparência. 16  

Atualmente o Registro de Imóveis é considerado como o repositório de 

todas as informações significativas sobre determinada propriedade, gerando 

segurança e confiabilidade ao sistema17. Graças ao Princípio da publicidade e da 

acessibilidade irrestrita aos dados matriculados, uma pessoa pode requerer, sem 

prestar qualquer justificativa, informações que estejam no Registro de Imóveis a 

                                                                                                                                        
jurídica e a justiça preventiva. É preciso reconhecer a idoneidade dos Cartórios de Informação 
Ambiental dentro dos Registros de Imóveis, pelos quais se organiza o Registro para servir de 
órgão centralizador; difundir a informação meio ambiental, dando efetividade ao conteúdo de 
origem, da Diretiva 90/313 da CEE, de 7 de junho de 1990, sobre a liberdade de acesso à 
informação em matéria de meio ambiente, atualmente derrogada por uma legislação mais ampla 
de transposição do Direito da Comunidade Europeia (Diretivas da EU em cumprimento do 
Convênio Aahus); sobre estes mesmos temas do Direito Espanhol, como se explica em parágrafo 
posterior; sobre as base legal, seguindo os aspectos identificados e as recomendações do projeto 
patrocinado pela Agência Europeia do Meio Ambiente -  e efetuado pelo Colégio de Registradores 
da Propriedade, Mercantis e de Bens Móveis da Espanha, que elaborou o informativo „Meio 
Ambiente e Publicidade Registral. O Registro da Propriedade e Mercantil como Instrumento a 
Serviço da Sustentabilidade‟ (2001), um programa no nível da União Europeia”. MÁÑEZ, José Luis 
Salazar. Meio ambiente e Registro de Imóveis, uma interação mútua: o direito de acesso à 
informação ambiental em apoio à sustentabilidade. In: Registro de Imóveis e meio ambiente. 
JACOMINO, Sérgio; MELO, Marcelo Augusto Santana; CRIADO, Francisco de Asís Palacios 
(Coordenadores). São Paulo: Saraiva, 2010, p. 182-183. De fato, sobre determinada porção do 
território coexistem e se sobrepõem diversas “jurisdições” administrativas e judiciais, porém 
apenas um RI pode ter competência para uma determinada área.  

16
 OLIVEIRA, Marcelo Salaroli. Publicidade registral imobiliária. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 13. 

17
 Neste sentido é a Lei 8.935/1994: “Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de organização 

técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia 
dos atos jurídicos”. 
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respeito da situação de um bem lá inscrito 18. Assim, pelo menos em tese, uma vez 

expedida a certidão imobiliária, ter-se-ia todas as informações relevantes do imóvel, 

tais como a descrição do bem, os limites, as confrontações, o titular da propriedade, 

a cadeia dominial, a existência de ônus reais, pessoais e, particularmente, a ciência 

a respeito de quaisquer dados ambientais que pairam sobre a propriedade. 

Entretanto, as informações ambientais raramente se encontram 

contempladas no Registro de Imóveis, apesar da sua importância para a sociedade. 

A pronta eficácia das normas ambientais se esvai por completo quando não há a 

inscrição de seus efeitos na matrícula do bem de raiz. Por exemplo: a ausência de 

publicidade da existência de uma área contaminada, na respectiva matrícula, poderá 

levar a incontáveis consequências para a sociedade local, como p. ex. na criação de 

um loteamento em um espaço inadequado à vida humana. Ou então, uma ação 

judicial de reparação de danos ambientais registrada na matrícula, poderá induzir o 

proprietário a tomar medidas reparadoras antes mesmo de uma sentença, a fim de 

retirar o mais cedo possível o gravame da sua propriedade. Por outro lado, um 

possível adquirente, sabedor do problema ambiental pelo Registro de Imóveis, 

poderá condicionar o negócio à solução reparadora, gerando eficácia imediata à 

tutela do meio ambiente sem necessidade da ação administrativa (embargo, p. ex.) 

ou judicial (ação civil pública ou ação popular). Se incauto um adquirente, pode ele 

ser levado à insolvência, uma vez que caberá somente a ele o pagamento da 

recuperação ambiental, mesmo desconhecendo a obrigação, uma vez que ela tem 

natureza propter rem e é imprescritível. 19  

Exsurge, então, a importância da articulação entre os órgãos estatais, a 

fim de que sejam instados a resolver questões relativas a melhor forma das 

informações ambientais adentrarem ao fólio real, se por ordem administrativa, se por 

ordem judicial. Ou, talvez, a melhor solução deva vir através de obrigações contidas 

                                            
18

 Nos termos da Lei 6.015/1973: “Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem 
informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido”. 

19
 Súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível 

cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. O STF 
decidiu que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental no Recurso 
Extraordinário (RE) 654833, com repercussão geral reconhecida (Tema 999). Fonte:< 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441746&ori=1> Acesso em 01 de 
set. 2020. 
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em Lei de acesso e transparência ambiental, o que nos imporia discutir quais 

alterações legislativas poderiam ser propostas para solução desses problemas, em 

prol da sustentabilidade.   

Por outro lado, uma vez inscritos os informes meio-ambientais, é 

importante saber e definir até quando devem permanecer na matrícula, como devem 

ser excluídos e quem poderá excluí-los do Registro de Imóveis, uma vez que tais 

anotações, salvo raras exceções, não deverão ter caráter perpétuo. 

 Diante dessa problemática, para a Pesquisa foram levantadas as 

seguintes hipóteses: 

1) A ausência de uma base principiológica comum que justifique e legitime 

uma legislação integradora e harmonizadora entre o Direito Ambiental e o Direito 

Registral, provoca falhas no sistema de proteção do meio ambiente, que não se 

utiliza ou mal utiliza as serventias de Registro de Imóveis para fins de publicidade, 

transparência e segurança jurídica. 

2) A inexistência de normas legais que imponham a publicização de 

litígios administrativos e/ou judiciais entre os órgãos de defesa ambiental e os 

proprietários das áreas atingidas no Registro de Imóveis, diminui a eficácias desses 

mecanismos de atuação estatal, que trabalham isolados e não em conjunto, 

deixando de somar esforços.  

Os resultados do exame dessas hipóteses estão expostos na presente 

Tese, de forma sintetizada, como segue. 

No Capítulo 1, denominado Princípios e Interpretação Constitucional 

procura-se revisitar os conceitos de Princípios e regras, que são normas jurídicas 

dotadas de efetividade e normatividade, capazes, cada qual dentro de seus 

misteres, de solucionar conflitos e apontar caminhos. No afã de aclarar a temática, 

são tecidas considerações a respeito da hermenêutica e da interpretação 

constitucional, relembrando a doutrina nacional e alienígena já consagrada em 

nosso meio. 
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O Capítulo 2 intitulado Princípios Gerais de Direito Ambiental, tem por 

objetivo relacionar e descrever 23 (vinte e três) Princípios do Direito Ambiental 

brasileiro. De acordo com a doutrina, os Princípios foram classificados pelas suas 

fontes: Princípios ambientais constitucionais, Princípios ambientais legais e 

Princípios ambientais sistêmicos. Tal classificação é bastante simples e demonstra a 

importância do Direito Constitucional na preservação do meio ambiente, porquanto 

nossa Carta é bastante generosa na tutela da natureza, espelhando uma evolução 

aguardada e necessária para as atuais e as futuras gerações de brasileiros. Da 

mesma forma, nossa legislação ordinária obedece e retrata a preocupação do 

constituinte. Mesmo antes de 1988, com a notável Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, dos idos de 1981 – Lei 6.938 – foram dados os primeiros passos para o 

avanço da tutela ambiental. Do nosso complexo sistema jurídico, retiram-se 

Princípios de outros ramos do Direito, como por exemplo, do Direito Administrativo e 

do Direito Agrário, que se aplicam à matéria ambiental, dando-se o fenômeno da 

integração e harmonização do sistema jurídico pátrio em prol da natureza e da vida.  

No Capítulo 3, denominado Princípios Gerais de Direito Registral 

continua-se na mesma toada, relacionando e descrevendo as vigas-mestras deste 

ramo jurídico do Direito Público nacional. Após um breve histórico do registro 

imobiliário no Brasil, são abordadas as finalidades tradicionais do Registro de 

Imóveis, tais como: a segurança jurídica das relações negociais imobiliárias, a 

publicidade e o livre acesso às informações guardadas na serventia. Da mesma 

forma que no Capítulo anterior, a partir da doutrina pesquisada, os 26 (vinte e seis) 

Princípios são classificados segundo suas fontes: constitucional, legal e sistêmica.  

É importante destacar que a Carta Magna trata da delegação dos serviços 

notariais e de registro em apenas um dispositivo, que é o artigo 236. Não obstante, 

para a atividade registral imobiliária, tal dispositivo é um divisor de águas na história 

dos cartórios brasileiros, porquanto estabelece a natureza pública da função dos 

titulares dos Registros de Imóveis, firma a obrigatoriedade de concurso público e a 

impossibilidade de vacância do cargo do Oficial por mais de 6 meses, trazendo para 

esta seara a profissionalização e a especialização de todos os titulares destas 

serventias, com inegáveis ganhos sociais e econômicos para a coletividade que 
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utiliza estes serviços.  

No campo infraconstitucional, a Lei dos Registros Públicos (Lei 

6.015/1973) e a Lei dos Notários e Registradores (Lei 8.935/1994) são as bases 

legislativas para a atividade de notas e de registros públicos. Essas Leis estão 

apoiadas e são coadjuvadas por uma legislação urbanística e agrária, surgindo uma 

série de Princípios norteadores da atividade de registros públicos, tais como os da 

informação, da publicidade, da veracidade, da fé pública, entre outros que, como 

será visto, apresentam total coincidência com os Princípios da ordem ambiental, 

formando com estes um todo unitário, coerente e sistemático, capazes de dialogar 

temas de interesse comum aos dois ramos do Direito brasileiro. É demonstrado, com 

apoio na jurisprudência, que os Princípios têm vida ativa e cotidiana nos Tribunais, 

revelando-se empiricamente sua importância para a manutenção da ordem jurídica.   

A partir do conhecimento adquirido nos títulos antecedentes, no Capítulo 

4 tem início o tratamento do tema de fundo deste trabalho, qual seja a inter-relação 

entre o Direito Registral e o Direito Ambiental: Registro de Imóveis e meio ambiente: 

princípios comuns e interações em prol da sustentabilidade. A formulação de uma 

base principiológica comum aos dois institutos – meio ambiente e registro público 

imobiliário -, dá ânimo à procura de uma legitimação científica e dogmática capaz de 

justificar a incidência direta de institutos e figuras ambientais no âmbito do Direito 

Registral, maximizando a eficácia do Direito do Ambiente pela atuação do Registro 

de Imóveis. Neste sentido, instituições como as unidades de conservação, as áreas 

de preservação permanente, as áreas contaminadas e tantas outras, serão 

abordadas também pela perspectiva do Direito Registral, de molde a verificar se o 

registro imobiliário está apto a funcionar como ferramenta prática, útil e efetiva para 

a tutela destes modelos legislativos.  

No Capítulo 5, denominado Registro de Imóveis e Meio Ambiente: 

interações em benefício da sustentabilidade, o foco é direcionado aos demais 

instrumentos dispostos pela legislação ambiental para tutela do meio ambiente, tais 

como o licenciamento ambiental, o termo de ajustamento de conduta, a ação civil 

pública, o zoneamento urbano, etc. que podem ser maximizados com a utilização do 

registro imobiliário, proporcionando o efetivo cumprimento de obrigações e sanções 
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ambientais, seja pela publicidade, seja pela informação acessível, seja pela 

gratuidade do registro nas respectivas matrículas a cargo dos órgãos ambientais e 

da sociedade, com vistas à transparência e à sustentabilidade.  

Neste último Capítulo são realizadas algumas propostas de melhoria da 

legislação, entre elas a atualização da Lei 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso 

público às informações ambientais existentes nas entidades do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA, de tal forma que todos os dados estejam acessíveis nos 

órgãos ambientais e no Registro de Imóveis através da internet, poupando o cidadão 

de dirigir-se, fisicamente, até qualquer um deles, muitas vezes localizados apenas 

nas Capitais dos Estados da Federação.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Conclusões, nas 

quais são apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na 

investigação e/ou no relato, e das fundamentadas contribuições que traz à 

comunidade científica e jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação à 

continuidade dos estudos e das reflexões sobre o Registro de Imóveis e o meio 

ambiente. 

Quanto à metodologia, foram considerados os parâmetros do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI 20. O Método 

utilizado na fase de Investigação foi o indutivo. Na Fase de Tratamento dos Dados 

trabalhamos com o cartesiano e no Relatório da Pesquisa empregamos o método 

dedutivo-indutivo. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do 

Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica, de 

acordo com as preferências adotadas pelo doutorando e por seu Orientador, sendo 

atendidos os parâmetros do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência 

Jurídica – PPCJ/UNIVALI. 21 

                                            
20

 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed.rev. atual. amp. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. 

21
 Foi adotado o modelo de tese de Doutorado em Ciência Jurídica da UNIVALI, disponível em: 

<https://www.univali.br/pos/doutorado/doutorado-em-ciencia-
juridica/modelos/Paginas/default.aspx>.  Acesso em 23 dez 2019. 

https://www.univali.br/pos/doutorado/doutorado-em-ciencia-juridica/modelos/Paginas/default.aspx
https://www.univali.br/pos/doutorado/doutorado-em-ciencia-juridica/modelos/Paginas/default.aspx
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Nesta Tese as Categorias principais estão grafadas com a letra inicial em 

maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados em glossário inicial. 
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CAPÍTULO 1 

PRINCÍPIOS E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DO DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL 

Em acordo com o pensamento preponderante, vigente à época, de 1500 

(período do descobrimento do Brasil) até o Código Civil de 1916 não tivemos 

iniciativas legislativas cujo espírito fosse a preservação do meio ambiente ou da 

biodiversidade 22 em si: apenas pretendia-se assegurar o não exaurimento de alguns 

recursos naturais, como, por exemplo, o pau-brasil. Mesmo no Código Civil, a 

preocupação era mais com os direitos de vizinhança, a fim de impedir que um 

vizinho, a teor do artigo 584 do código revogado, poluísse ou inutilizasse a água do 

poço ou da fonte alheia. 23 

Neste diapasão, é a percepção histórica de JACOBSEN: 

O meio ambiente, tal qual é hoje entendido, ou seja, as relações 
entre a biosfera e seu meio circundante, em particular nos aspectos 
de solidariedade ente os elementos que o compõem, somente no 
século XX passou a integrar o mundo jurídico como um valor 
autônomo. A diferença fundamental é que, até então, as 
preocupações com a limpeza das águas, as antigas normas relativas 
à preservação das florestas, ou as leis relativas a períodos durante 
os quais eram permitidas a caça e a pesca, apontadas por alguns 
como precedentes da atual legislação ambiental, estavam ligadas à 
noção de direito de vizinhança ou dos valores econômicos da 
propriedade [caráter utilitário]. É dizer, que se visava era a mera 
proteção de indivíduos, sempre de maneira isolada e tópica, sem 
qualquer preocupação com as relações, por exemplo, das espécies 

                                            
22

 Biological diversity – shortened to biodiversity – refers to the variety of genes, species, and 
ecosystems on the Earth. Simpler definitions refer simply to living things (IUCN 1980) or the web of 
life. “Diversidade biológica - abreviada para biodiversidade - refere-se à variedade de genes, 
espécies e ecossistemas na Terra. Definições mais simples referem-se simplesmente a coisas 
vivas (IUCN 1980) ou a teia da vida” (tradução livre). SATERSON, Kathryn A. Biodiversity 
conservation. In: ______. WIENER, Jonathan B; ROGERS, Michel D; HAMMITT, James K; SAND, 
Peter H. (Ed.). The realtiy of precaution: comparing risk regulaltion in the United States and 
Europe. Washington: PRF Press, 2011, p. 201. 

23
 “Art. 584. São proibidas construções capazes de poluir, ou inutilizar para o uso ordinário, a água de 

poço ou fonte alheia, a elas preexistente”. 
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com a vida humana no conjunto da biosfera. 24 

Posteriormente, surgem outros dispositivos legais, mas ainda com 

objetivos específicos de controlar as atividades exploratórias, tais como o Código 

Florestal (Decreto 23.793/1934), o Código de Águas (Decreto 24.643/1934), o 

Código de Pesca (Decreto-Lei 794/1938), entre outros. Na década de 60, do século 

passado, já na efervescência do movimento ecológico mundial, surgem dispositivos 

mais preocupados com a prevenção e o controle da degradação ambiental no Brasil, 

destacando-se o Estatuto da Terra (Lei. 4.504/1964), o „novo‟ Código Florestal (Lei 

4.771/1965), a Política Nacional de Saneamento Básico (Decreto-Lei 248/67) e o 

Código de Mineração (Decreto-Lei 227/1967). 

Mais tarde, sob o influxo da Conferência de Estocolmo de 1972 25, o Brasil 

criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, no âmbito do então Ministério 

do Interior, com objetivo de trazer uma política de conservação e preservação do 

ambiente e dos recursos naturais, consoante Decreto 73.030/1973.  

Anos depois, surge a Lei 6.938/1981 que, segundo BENJAMIN: 

[...] Só com a Lei 6.938 de 1981, portanto, é que verdadeiramente 
tem início a proteção ambiental como tal no Brasil, indo o legislador 
além da tutela dispersa, que caracterizava o modelo fragmentário até 
então vigente. Afastando-se da metodologia de seus antecessores 
legislativos, a lei não só estabeleceu os princípios, objetivos e 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, como ainda 
incorporou, de vez, no ordenamento jurídico brasileiro o Estudo de 
Impacto Ambiental, instituindo, ademais, um regime de 
responsabilidade civil objetiva para o dano ambiental, sem falar que 
lhe coube conferir ao Ministério Público, pela primeira vez, 
legitimação para agir nessa matéria. 26 

Subsequentemente, a Carta Magna de 1988 dedicou um capítulo próprio ao 

meio ambiente que, complementado por outros dispositivos constitucionais, elevou-

                                            
24

 JACOBSEN, Gilson. Meio ambiente e omissão do Estado à luz da Constituição. In: VAZ, Paulo 
Afonso Brum. SCHAFER, Jairo (Orgs.). Curso modular de Direito Constitucional. Florianópolis: 
Conceito, 2008, p. 196. 

25
 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano reuniu cento e treze países, 

entre eles, o Brasil. O resultado principal foi a criação do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente – PNUMA e a aprovação da declaração sobre o meio ambiente, conhecida com 
Declaração de Estocolmo, com seus 26 princípios a nortear os processos decisórios ambientais.   

26
 BENJAMIN, Antonio Herman V. Introdução ao direito ambiental brasileiro. In: Direito ambiental: 

fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 46-47. 
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nos a novo patamar de cuidado ambiental, igualando-nos às nações mais 

desenvolvidas na matéria. Merece destaque a dicção do artigo 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”. 

A esse respeito, pontua DANTAS:  

Mas é sem sombra de dúvidas no estudo da Constituição de 1988 
que o Direito Ambiental se consagra como ramo da Ciência Jurídica 
autônomo e independente. Não só por ter a referida Carta lhe 
dedicado um capítulo próprio, mas principalmente pelos reflexos de 
inúmeras outras disposições constantes de todo o texto 
constitucional que lhe são afetas. De fato, ao contrário do que uma 
interpretação apressada poderia indicar, a questão ambiental na 
Constituição em vigor não se resume às normas contidas no art. 225, 
caput e seus parágrafos – apesar da importância e do ineditismo de 
tais disposições. Há muitos outros preceitos constitucionais que, 
embora reflexamente, regulam a proteção do meio ambiente em suas 
diversas formas. 27 

A partir daí, as Constituições estaduais e as leis orgânicas dos Municípios 

igualmente fecundaram normas balizadas por imensa preocupação ecológica. Por 

fim, merece destaque a Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), que trouxe as 

sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. O citado diploma legal, conferindo efetividade ao parágrafo 3º do 

artigo 225 28, cumpriu a promessa de penalizar a pessoa jurídica por crime 

ambiental, uma vez que, até então, vigorava entre nós o Princípio clássico societas 

delinquere non potest.  

Eis um pequeno apanhado da evolução histórica contemporânea do 

Direito Ambiental entre nós 29, marcada, sem dúvida, pela fragmentação e ausência 

                                            
27

 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental de conflitos: O direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e os casos de colisão com outros direitos fundamentais. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 3. 

28
 “§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados”. 

29
 Para um estudo sobre o período anterior recomendamos a leitura do artigo de Ann Helen Wainer, 

intitulado “Legislação ambiental brasileira: evolução histórica do direito ambiental”, em: Direito 
ambiental: fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme 
(Orgs.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 705-721. 
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de sistematização que, aliás, é hoje defendida por MILARÉ. Para ele, a codificação 

tornaria o Direito Ambiental claro, certo, coerente e acessível, denominando a novel 

lei de “Código de Meio Ambiente Brasileiro”: “[...] entendemos ser esta uma etapa ou 

meta a alcançar mediante a conjugação de esforços nos campos da doutrina, da 

jurisprudência e da técnica legislativa. É trabalho hercúleo que envolve muitos 

atores”. 30 

E o que é Direito Ambiental? 31  

El moderno derecho ambiental, concebido como un sistema 
normativo dirigido a la preservación del entorno humano mediante el 
control de la contaminación y la garantía de un uso sostenible de los 
recursos naturales, tiene una origem reciente. Su génesis se sitúa en 
la segunda mitad del siglo XX y responde a la toma de conciencia 
generalizada, a nivel nacional e internacional, sobre la necesidad de 
frenar el proceso de deterioro de nuestro frágil ecosistema, 
gravemente amenazado por el potencial destructivo de la civilización 
moderna.32 

MACHADO nos explica que é um direito sistematizador, que faz a 

articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos temas 

que se relacionam com o meio ambiente, evitando o isolamento e a abordagem 

antagônica. O Direito do Ambiente procura interligar toda essa matéria com os 

instrumentos jurídicos que orientam a prevenção, a reparação, a informação, o 

controle e a participação social na defesa da biodiversidade: “Não se trata mais de 

construir um Direito das águas, um Direito da atmosfera, um Direito do solo, um 

Direito florestal, um Direito da fauna ou um Direito da biodiversidade”. 33 

                                            
30

  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 7. ed. rev., atual. e reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1050. 

31
 Édis Milaré denomina “Direito do Ambiente”. Para ele, é o “complexo de princípios e normas 

coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a 
sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade para as presentes 
e futuras gerações”. Direito do ambiente, p. 1062. 

32
 “O direito ambiental moderno, concebido como um sistema normativo que visa a preservação do 

meio ambiente humano por meio do controle da poluição e da garantia do uso sustentável dos 
recursos naturais, tem origem recente. A sua génese remonta à segunda metade do século XX e 
responde à consciência generalizada, nacional e internacional, da necessidade de travar o 
processo de deterioração do nosso frágil ecossistema, gravemente ameaçado pelo potencial 
destrutivo da civilização moderna” (tradução livre). CUTANDA, Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-
Cruz Alli. Administración y legislación ambiental. Actualizado y adaptado al EEES. Madrid: 
Editorial Dykynson, 2013, p. 117-118. 

33
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 25 ed. rev. ampl. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2017, p. 52-53. 



28 
 

Mas qual a função da lei ambiental? Environmental law can be said to have 

three main functions: - prevention; - setting environmental quality standards; - clean-

up/remediation. 34  

E o Direito Ambiental, por lógica, cuida do meio ambiente que, segundo a 

definição legal do artigo 3º da Lei 6.938/1981, é “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas”. Por evidente, muitas outras ideias, 

pensamentos e noções cabem na definição de meio ambiente, mas, para o operador 

do Direito, a definição legal é a mais importante e dela retiram-se todas as 

consequências jurídicas a serem operacionalizadas por uma exegética 

principiológica.  

1.2 OS PRINCÍPIOS E A INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

Todos nós temos uma noção bastante clara do que seja um Princípio. O 

Livro Gênesis inicia dando-nos a ideia milenar de seu significado, pois que no 

“princípio Deus criou os céus e a terra”. E assim, podemos organizar as nossas 

percepções, partindo da noção de que um Princípio é a origem de um pensamento, 

a causa primária, o elemento predominante de um sistema, a proposição norteadora 

de uma ciência, a norma matriz, etc. 35 

Interessante é a diferença entre critérios e Princípios. 36 

                                            
34

 WOLF, Susan; WHITE, Anna. Principles of environmental law. Second Edition. London: 
Cavendish Publishing Limited, 1997, p. 9. “Pode-se dizer que a lei ambiental tem três funções 
principais: - prevenção; - estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; - limpeza / 
remediação” (tradução livre). 

35
 “Pode-se concluir que a ideia de princípio ou sua conceituação, seja lá qual for o campo do saber 

que se tenha em mente, designa a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas 
por uma ideia mestra, por um pensamento chave, por uma baliza normativa, donde todas as 
demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se reconduzem e/ou se subordinam”. 
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: elementos teóricos para 
uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 47-48. 

36
 Neste momento introdutório ao estudo dos Princípios, é importante destacar a diferença doutrinária 

entre Direitos Fundamentais, Direitos Humanos e garantias de direitos fundamentais, consoante 
destaca SCHÄFER: “[...] A expressão direitos fundamentais deve ser reservada para aqueles 
direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional estatal, 
enquanto o termo direitos humanos guarda relação com os documentos de direito internacional, 
por se referir àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, aspirando, dessa 
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Filosoficamente, temos critério como uma “regra para decidir o que é 

verdadeiro ou falso, o que se deve fazer ou não, etc.”, conforme ABBAGNANO: 37 

Está claro que toda filosofia, ainda quando não elabora uma doutrina 
específica a respeito, tende sempre a apresentar ao homem um 
critério para dirigir suas opções, especialmente as que têm 
importância decisiva em sua vida. Kant usou, em vez de C., a palavra 
cânon (v).  

De seu turno, explica o referido dicionarista que Princípio é “Ponto de 

partida e fundamento de um processo qualquer”. Acrescenta o autor que “Talvez 

caiba distinguir outro significado: como ponto de partida e causa, o P. às vezes é 

assumido como o elemento constitutivo das coisas ou dos conhecimentos”. 38  

A importância de se compreender o sentido e o alcance dos Princípios, 

em particular quando positivados, refere-se a sua utilização no dia-a-dia da vida dos 

Estados e das sociedades, aos quais estão diretamente relacionados.  

Na lição de BOBBIO: 

Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou 
generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. A palavra 
princípios leva a engano, tanto que é velha questão entre os juristas 
se os princípios gerais são normas. Para mim não há dúvida: os 
princípios gerais são normas como todas as outras. E esta é também 
a tese sustentada por Crisafulli. Para sustentar que os princípios 
gerais são normas, os argumentos são dois, e ambos válidos: antes 
de mais nada, se são normas aquelas das quais os princípios gerais 
são extraídos, através de um procedimento de generalização 
sucessiva, não se vê porque não devam ser normas também eles: se 
abstraio da espécie animal obtenho sempre animais, e não flores ou 
estrelas. Em segundo lugar, a função para qual são extraídos e 
empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto é, a 
função de regular um caso. E com que finalidade são extraídos em 
caso de lacuna? Para regular um comportamento não-
regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo a que servem 
as normas expressas. E por que não deveriam ser normas? 39  

                                                                                                                                        
forma, à validade universal, para todos os povos e tempos, revelando um inquestionável caráter 
supranacional (internacional)”. SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e 
restrições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 26.   

37
 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 

2000, p. 223. 
38

 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia, p. 792. 
39

 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos. São Paulo/Brasília: Polis/UNB, 1989, p. 158-159. 
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Destarte, acreditamos que um princípio de Direito deve ser uma 

formulação estruturante para a ordem jurídica que dele desponta. SUNDFELD 

explica que “os princípios são as ideias centrais de um sistema, ao qual dão sentido 

lógico, harmonioso, racional, permitindo a compreensão de seu modo de organizar-

se”. 40 

De um ordenamento jurídico estabelecido podem-se extrair seus 
princípios formadores – valor, forma de conduzir comportamentos, 
indicação de caminhos -, que constituem a origem do conteúdo das 
normas. O princípio, pois, confere fundamento às regras 
estabelecidas e, como tal, possui o traço da normatividade. 41 

Evidentemente, o Princípio, seja ele qual for, não sobrevive sozinho ou 

isolado no mundo: tal como nós seres humanos, os Princípios vivem em sociedade 

e, por isso, são inúmeros numa mesma seara jurídica. É a consideração coletiva, ou 

a soma deles, que confere unidade, harmonia, racionalidade e personalidade própria 

ao ramo do Direito especificamente. Os Princípios, por si sós, explicam o sistema 

jurídico que deles floresce. Bem por isto, eles têm uma hierarquia superior às 

demais regras jurídicas do sistema, orientando a interpretação e a aplicação do 

Direito. 42   

Esse aspecto, da maior relevância, faz com que deva haver sempre 
uma estrita relação de compatibilidade entre a aplicação das regras 
jurídicas e os comandos normativos decorrentes dos princípios. E 
isto de tal forma e com tal intensidade que, por exemplo, se da 
interpretação de uma regra jurídica resultar contradição com os 
princípios, essa interpretação será incorreta e deverá ser afastada; 
se uma determinada regra admitir, do ponto de vista lógico, mais de 
uma interpretação, deverá prevalecer, como válida, aquela que 
melhor se compatibilizar com os princípios; e, ainda, se nós 
estivermos diante da hipótese da ausência de uma regra específica 
para regular uma situação determinada (é o caso de lacuna), a regra 
que faltar deverá ser completada, deverá ser construída, de modo a 

                                            
40

 SUNDFELD, Carlos Ary. Fundamentos de direito público. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
143. 

41
 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 230. 

42
 “Explícitos são aqueles que estão claramente escritos nos textos legais e, fundamentalmente, na 

Constituição da República Federativa do Brasil; implícitos são os princípios que decorrem do 
sistema constitucional, ainda que não se encontrem escritos”.  

“É importante frisar que tanto os princípios explícitos quanto os princípios implícitos são dotados de 
positividade e, portanto, devem ser levados em conta pelo aplicador da ordem jurídica, tanto no 
âmbito do Poder Judiciário, como no âmbito do Executivo ou do Legislativo. Os princípios jurídicos 
ambientais devem ser buscados, no caso do ordenamento jurídico brasileiro, em nossa 
Constituição e nos fundamentos éticos que iluminam as relações entre os seres humanos”.   
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 23. 
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realizar concretamente a solução indicada pelos princípios.43  

Com a Constituição de 1988 e seu artigo 225, as normas ambientais 

foram constitucionalizadas mediante a instituição de Princípios e de regras. As 

normas englobam Princípios e regras: Princípios são normas que impõem que algo 

deva ser feito na maior amplitude fática e jurídica possível; regras são normas que 

ordenam a realização, a proibição ou a permissão de determinada conduta. A 

diferença entre Princípios e regras é o grau de abstração que os circunda. 44  

No mesmo sentido é a explicação de ALEXY: 

Regras são normas que ordenam, proíbem ou permitem algo 
definitivamente ou autorizam a algo definitivamente. Elas contêm um 
dever definitivo. Quando os seus pressupostos estão cumpridos, 
produz-se a consequência jurídica. Se não se quer aceitar esta, 
deve ou declarar-se a regra como inválida e, com isso, despedi-la do 
ordenamento jurídico, ou, então, inserir-se uma exceção na regra e, 
nesse sentido, criar uma nova regra. A forma de aplicação de regras 
é a subsunção. Princípios contêm, pelo contrário, um dever ideal. 
Eles são mandamentos a serem otimizados. Como tais, eles não 
contêm um dever definitivo, mas somente um dever-prima-facie. 
Eles exigem que algo seja realizado em medida tão alta quanto 
possível relativamente às possibilidades fáticas e jurídicas. Pode 
expressar-se isso abreviadamente, embora um pouco inexatamente, 
pelo fato de ser designar princípios como „mandamentos de 
otimização‟. Como mandamentos ideais, princípios exigem mais do 
que é possível realmente. Eles colidem com outros princípios. A 
forma de aplicação para eles típica é, por isso, a ponderação. 
Somente a ponderação leva do dever-prima-facie ideal ao dever real 
e definitivo”. 45 
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 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 341. 

44
 “a) Normas: o vocábulo „norma‟ engloba a totalidade dos elementos que regulam juridicamente a 

conduta dos membros de um grupo, seja coletivamente, seja individualmente; são preceitos que 
tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja, reconhecem, por um lado, a 
pessoas ou entidades a faculdade de realizar certos interesses por ato próprio ou exigindo ação 
ou abstenção de outrem, e, por outro lado, vinculam pessoas ou entidades à obrigação de 
submeter-se às exigências de realizar prestação, ação ou abstenção em favor de outrem. b) 
Princípios: espécie de norma que constitui exigências de otimização, para que algo se realize, da 
melhor forma possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas, ou seja, normas que 
não proíbem, não permitem nem exigem algo em termos de „tudo ou nada‟, porém impõem a 
otimização de um direito ou de um bem jurídico, tendo em conta a „reserva do possível‟, fática e 
juridicamente. c) Regras: espécie de normas que prescreve imperativamente uma exigência 
(impõem, permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida”. SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos 
fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 42. 

45
 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Org. trad. Luís Afonso Heck. 4. ed. rev. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 37. 
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A Constituição, para manter sua eficácia normativa, cria instrumentos 

jurídicos no afã de blindar seu núcleo essencial. São mecanismos para realizar, 

concretamente, os direitos declarados em seu texto, ou, ainda, para se proteger dos 

ataques aos preceitos constitucionais: “A esses instrumentos jurídicos é que se 

reserva a expressão „garantias dos direitos fundamentais‟: de um lado, a declaração 

dos direitos; de outro lado, a estes ligados indissociavelmente, os mecanismos de 

sua proteção”. 46  

Neste sentido, o cidadão brasileiro é parte legítima para defender o meio 

ambiente na Justiça, a teor do artigo 5º da nossa Constituição:  

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência. 

Não podemos esquecer, então, da importância do estudo da interpretação 

da Carta Magna 47 para a defesa do meio ambiente, uma vez que o artigo 225 48 é 

                                            
46

 É importante destacar a diferença doutrinária entre direitos fundamentais e direitos humanos: “[...] A 
expressão direitos fundamentais deve ser reservada para aqueles direitos do ser humano 
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional estatal, enquanto o termo direitos 
humanos guarda relação com os documentos de direito internacional, por se referir àquelas 
posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 
vinculação com determinada ordem constitucional, aspirando, dessa forma, à validade universal, 
para todos os povos e tempos, revelando um inquestionável caráter supranacional (internacional)”. 
SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 26. Quanto às garantias dos direitos fundamentais, vide: SCHÄFER, Jairo 
Gilberto. Direitos fundamentais, p. 44. Da mesma forma, elucida FERREIRA: “[...] os direitos do 
homem nenhuma validade prática têm caso não se efetivem determinadas garantias para a sua 
proteção. As declarações enunciam os principais direitos do homem, enquanto as garantias 
constitucionais são os instrumentos práticos ou os expedientes que asseguram os direitos 
enunciados”. FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
1993, p. 148. A propósito dos direitos fundamentais, explica CANOTILHO: “Nela se consagra um 
extenso catálogo de direitos fundamentais, que abrange as suas sucessivas sedimentações 
históricas ao longo do tempo: os tradicionais direitos negativos, conquista da revolução liberal; os 
direitos de participação política, emergentes da superação democrática do Estado liberal; os 
direitos positivos de natureza econômica, social e cultural (usualmente designados de forma 
abreviada por direitos sociais), constituintes da concepção social do Estado; finalmente, os 
chamados direitos da quarta geração, como o direito ao ambiente e à qualidade de vida”. 
CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da constituição. Coimbra: Coimbra 
Ed., 1991, p. 93. 

47
 Celso Ribeiro Bastos lembra que a interpretação constitucional apresenta peculiaridades, em 

particular, o autor cita três: o posicionamento singular das normas constitucionais, a inicialidade 
fundante e o caráter aberto das normas constitucionais. “Outro ponto que surge é o emprego de 
um linguajar sintético e também, como corolário, a adoção, em grande escala, de princípios, ao 
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bastante complexo e comporta inúmeras leituras, sendo fonte da maioria dos 

Princípios ambientais plasmados em nossa Constituição 49, bem assim da legislação 

que os regulamenta. 50 

Environmental principles are now popular concepts in environmental 
law across jurisdictions, incluiding in EU law. This popularity is driven 
by pragmatism, by political compromise, and by hopes to pursue high 
ideals for environmental protection as well as legitimacy for 
environmental scholarship as a discipline. 51  

Necessitamos, para nossos estudos, compreender e reafirmar a correta 

linha interpretativa dos Princípios e da Constituição, 52 pois dentro da hermenêutica 

jurídica contemporânea, não há dúvidas de que a substância (ou o resultado) 

prepondera sobre o método (ou a metodologia): “[...] todos os procedimentos 

interpretativos são válidos e, na prática, devem ser utilizados pelo jurista de modo 

                                                                                                                                        
invés de regras propriamente ditas”. BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação 
constitucional. 4 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 76-77. 

48
 “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”. 

49
 Vide: CATALAN, Marcos Jorge. Fontes principiológicas do direito ambiental. In: Direito ambiental: 

fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 493-516. 

50
 Ferdinand Lassalle, ao responder a pergunta “O que é uma Constituição?”, nos explica que a lei 

fundamental, para merecer esse nome, “[...] deverá informar e engendrar as demais leis ordinárias 
baseadas nela”. O autor reafirma a ideia central do nosso constitucionalismo na obra O que é uma 
Constituição? Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Cultura Jurídica – Ed. Líder, 
2004, p. 40.  

51
 “Os princípios ambientais são agora conceitos populares na legislação ambiental em todas as 

jurisdições, incluindo a legislação da UE. Essa popularidade é impulsionada pelo pragmatismo, 
pelo compromisso político e pela esperança de buscar altos ideais para a proteção ambiental, bem 
como a legitimidade do estudo ambiental como disciplina” (tradução livre). BOGOJEVIC, Sanja; 
RAYFUSE, Rosemary. Environmental rights in Europe and beyond. Oxford: Hart Publishing, 
2018, p. 143. 

52
 STRECK fez as seguintes ponderações na apresentação da obra de TRIBE, Laurence; DORF, 

Michael: “Na história moderna, tanto na hermenêutica teológica como na hermenêutica jurídica, a 
expressão tem sido entendida como arte ou técnica (método), com efeito diretivo sobre a lei divina 
e a lei humana. O ponto comum entre a hermenêutica jurídica e a hermenêutica teológica reside 
no fato de que sempre houve, em ambas, uma tensão entre o texto proposto e o sentido que 
alcança a sua aplicação na situação concreta, seja em um processo judicial, seja em uma 
pregação religiosa. Essa tensão entre o texto e o sentido a ser atribuído ao texto coloca a 
hermenêutica diante de vários caminhos, todos ligados, no entanto, às condições de acesso do 
homem ao conhecimento acerca das coisas. Assim, ou se demonstra que é possível colocar 
regras que possam guiar o hermeneuta no ato interpretativo, mediante a criação, v.g., de uma 
teoria geral da interpretação; ou se reconhece que a pretensa cisão entre o ato do conhecimento 
do sentido de um texto e a sua aplicação a um determinado caso concreto não são de fato atos 
separados; ou se reconhece, finalmente, que as tentativas de colocar o problema hermenêutico a 
partir do predomínio da subjetividade do intérprete ou da objetividade do texto não passa(ra)m de 
falsas contraposições fundadas no metafísico esquema sujeito-objeto.” Hermenêutica 
constitucional. Trad. de Amarílis de Souza Birchal. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 13-14. 
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conjunto, embora concedendo maior ou menor ênfase a determinados 

procedimentos, por exigência do ramo específico do direito positivo onde está 

ubicada a regra interpretada”. 53  

Podemos dizer, então, que não importa o método, mas o produto que 

advém da interpretação. A avaliação crítica deste resultado é o que revela o acerto 

ou não do trabalho exegético produzido a respeito da norma jurídica. 54 

De seu turno, adverte CAMPILONGO: 

[...] em contextos sociais tensos e fragmentados como o brasileiro, a 
rigidez do modelo positivista de Constituição conduz à oscilação 
entre duas alternativas: ou a perda da eficácia da ordem 
constitucional ou o alargamento de suas bases pelo recurso a 
fórmulas mais flexíveis e abertas. 55 

HESSE identifica a força normativa da Constituição pela “vontade 

normativa” dos “principais responsáveis pela vida constitucional”. Conforme o autor, 

a Constituição modifica a realidade, despertando “a força que reside na natureza das 

coisas”, tornando-a ativa e influindo para a alteração da realidade política e social. A 

força constitucional é tanto mais efetiva quanto mais ampla for a certeza da sua 

inviolabilidade, “quanto mais forte mostrar-se essa convicção entre os principais 

responsáveis pela vida constitucional”. 56 

Seja qual for a linha, não podemos admitir a perda de eficácia dos 

Princípios da Constituição 57, sendo, por isto, adotados os seguintes axiomas da 

interpretação constitucional: 

I – a unidade da Constituição: o Princípio dispõe que todas as normas 

                                            
53

 COELHO, Luís Fernando. Lógica jurídica e interpretação das leis. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981, p. 203-204. 

54
 Normas englobam princípios e regras. Princípios são normas que impõem que algo deva ser feito 

na maior amplitude fática e jurídica possível; regras são normas que ordenam a realização, a 
proibição ou a permissão de determinada conduta. A diferença entre princípios e regras é o grau 
de abstração que os circunda. 

55
 CAMPILONGO, Celso Fernando. As lacunas no direito constitucional. Revista de informação 

legislativa, Brasília, n. 90, abr./jun. 1986, p. 94-95.  
56

 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 
Trad. Luiz Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1998, p. 24. 

57
 A propósito: SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. 
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devem ser entendidas de modo a manter a coerência interna do sistema 

constitucional, evitando-se interpretações isoladas e divorciadas deste sistema; 58 

II – a máxima efetividade da Constituição: procura o intérprete maximizar 

os Princípios e os preceitos constitucionais de modo a potencializar a sua 

efetividade; 59 

III – a harmonização da Constituição: os direitos devem conviver de forma 

harmônica, vedando-se a opção que implique no aniquilamento de outro direito 

constitucional; 

IV – a força normativa da Constituição: a interpretação deve ser 

atualizada e contextualizada de forma a garantir a eficácia e a permanência da Carta 

Magna;  

V – o efeito integrador da Constituição: na solução de conflitos, atribui-se 

prevalência aos Princípios que favoreçam a integração política e social da 

comunidade. 

Os Princípios constitucionais “espelham a ideologia da sociedade, seus 

postulados básicos, seus fins”, conferindo unidade e harmonia ao sistema jurídico, 

integrando suas diferentes partes e atenuando tensões legislativas. Outrossim, 

funcionam como guias para os intérpretes, cuja atuação deve mirar a identificação 

do Princípio máster que rege o tema sob análise, indo do mais universal ao mais 

particular, até chegar à formulação da regra que vai reger a hipótese: “Estes os 

papéis desempenhados pelos princípios: a) condensar valores; b) dar unidade ao 

                                            
58

 “[...] O princípio encontra suas raízes, antes, no princípio da unidade da ordem jurídica: por causa 
dessa unidade, leis que foram promulgadas sob a vigência da Lei Fundamental devem ser 
interpretadas com consonância com a Constituição, e direito que continua a viger, de época 
anterior, deve ser ajustado à nova situação constitucional”. HESSE, Konrad. Elementos de 
Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luiz Afonso Heck. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris, 1998, p. 72, grifos no original. Por sua vez, CANOTILHO a denomina de 
“interpretação sistemática”, em: Fundamentos da constituição, p. 53.  

59
 SARLET defende que a “extensão do regime material da aplicabilidade imediata aos direitos fora do 

catálogo não encontra qualquer óbice no texto constitucional, harmonizando, para além disso, com 
a concepção materialmente aberta dos direitos fundamentais consagrada, entre nós, no art. 5º, 
§2º, da CF, [...]”. Em: A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12 ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015, p. 271. 
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sistema; c) condicionar a atividade do intérprete.” 60 

Vale lembrar com HABERLE que “a teoria da interpretação deve ser 

garantida sob a influência direta da teoria democrática”, porquanto dentro de um 

Estado Democrático de Direito todos são, em última análise, intérpretes do texto 

constitucional que regula suas vidas, inexistindo, ao final, um monopólio a respeito 

da exegese da Constituição. 61 

Discorrendo sobre a interpretação, CANOTILHO ensina: 

A interpretação é um „discurso‟ ou „processo‟ complexo que incide 
sobre um enunciado lingüístico. Tem como objecto uma disposição, 
sendo o seu resultado uma norma.  

Os pressupostos básicos de interpretação constitucional são os de 
que a Constituição é uma lei (a Constituição como lei), sendo 
formada por um conjunto de normas (a Constituição como norma). 

Por um lado, a interpretação da Constituição equivale à interpretação 
de uma lei, pretendendo com isto dizer-se que aquela deve ser 
entendida, em primeiro lugar, como interpretação de uma lei escrita – 
a lei constitucional -, utilizando-se as regras gerais de interpretação. 
O objecto da interpretação da Constituição é, nesta perspectiva, uma 
disposição (ou parte dela) ou um conjunto de disposição da lei 
constitucional, procurando captar o seu significado, isto é, a norma 
(ou um fragmento ou um conjunto de normas). Norma significa o 
resultado da interpretação de uma disposição constitucional. Por 
outro lado, ao referir-se à Constituição como norma, pretende-se 
significar que a Lei fundamental deve ser interpretada sempre como 
norma, mesmo quando as disposições exprimam em primeira linha 
decisões políticas, programas ou valores e não enunciados deônticos 
em sentido restrito. 62 

 Então, temos de compreender que o direito fundamental ao meio 

                                            
60

 BARROSO, Luis Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional 
Brasileiro: Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo. Em: A nova interpretação 
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 30. 

61
  “Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este contexto é, 

indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete dessa norma. O destinatário da norma é 
participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor tradicionalmente, do processo 
hermenêutico. Como não são apenas os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a norma, 
não detêm eles o monopólio da interpretação da Constituição”. HABERLE, Peter. Hermenêutica 
constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a 
interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. 

62
 CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da constituição. Coimbra: Coimbra 

Ed., 1991, p. 51. 
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ambiente ecologicamente equilibrado impõe uma nova dinâmica para o intérprete 

constitucional, como bem ponderou DOBROWOLSKI: 

Na atividade de verificação da compatibilidade das leis e dos atos 
com os preceitos da Carta Magna, o Judiciário como intérprete desta, 
deverá promover o desenvolvimento da Constituição, realizando o 
diálogo entre suas normas e a realidade social em constante 
mudança. O texto maior compõe um sistema aberto de valores, 
princípios e normas, permitindo que a definição do sentido de tais 
elementos possa ser efetuada em consonância com as ideias e 
expectativas sociais ocorrentes em determinado momento histórico. 
63  

A exegese constitucional é realizada em prol da sociedade de maneira a 

tornar reais as intenções do constituinte, dando-se, pois, efetividade ao texto 

constitucional. De qualquer modo, a Constituição necessita do trabalho integrativo da 

legislação, pelo que o primeiro intérprete do texto maior é o legislador ordinário, a 

quem cabe positivar no âmbito infraconstitucional os Princípios eleitos na Carta 

Magna. 64  

Assim, compete, inicialmente, aos nossos deputados e senadores realizar 

a interpretação conforme a Constituição, traduzindo esta exegese nos textos legais 

que serão produzidos. O segundo intérprete é o Presidente da República, pois lhe 

compete vetar as normas contrárias à Constituição, na forma do artigo 84, inciso V, 

da Carta Magna. Por fim, cabe ao Poder Judiciário 65interpretar os diplomas legais e 

verificar a compatibilidade deles com a Constituição: 

                                            
63

 DOBROWOLSKI, Sílvio. O Poder Judiciário e a constituição. In: DOBROWOLSKI, Sílvio (org.). A 
Constituição no mundo globalizado. Florianópolis: Diploma Legal, 2000, p. 314. Concordamos, 
portanto, com TEMER, para quem “[...] a boa interpretação constitucional é preciso verificar, no 
interior do sistema, quais as normas que foram prestigiadas pelo legislador constituinte ao ponto 
de convertê-las em princípios regentes desse sistema de valoração”.  TEMER, Michel. Elementos 
de direito constitucional. 10 ed. São Paulo, Malheiros, 1993, p. 24.  

64
 ALMEIDA sentencia: “A superioridade normativa da Constituição Federal exige que todas as 

demais normas do ordenamento jurídico estejam em situação de compatibilidade, de 
conformidade com aquela”. ALMEIDA, Vânia Hack. Controle de constitucionalidade. Porto 
Alegre: Verbo Jurídico, 2004, p. 11.   

65
 “En efecto, la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción a 

la letra de la ley, cualquiera que fuere su significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es 
decir, coherente con la Constitución. [...]”. FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: la ley del 
más débil. Madrid: Editorial Trotta, 2016, p. 26. “Com efeito, a sujeição do juiz à lei já não é mais, 
como era no antigo paradigma positivista, sujeição à letra fria da lei, qualquer que seja seu 
significado, mas sim, sujeição à lei enquento for válida, isto é, se for coerente com a Constituição” 
(tradução livre). 
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The incorporation of sustinability into domestic constitutions has great 
potential to advance both sustainabiliy and constitutionalism. [...]. 
They note how constitutional provisions help bridge the gap left by 
international and domestic laws, even given the array of sustainability 
provisions already in existence. Even though the vast majority of 
these provisions create no judicially enforceable rights, they 
nonetheless affirm national values of environmental sustainability to 
which courts and others may advert. 66 

Nesta complexa verificação, temos que considerar que, se há a 

“impossibilidade de a legislação ordinária ser aplicada num único sentido, resulta 

lógico aplicá-la no sentido que a compatibilize com a Constituição, flexibilizando-a ou 

restringindo-a para alcançar tal desiderato”. 67 

Leciona BASTOS: 

De outra parte, sendo a Lei Suprema, a Constituição não encontra 
acima dela outros textos normativos que a vinculem. Daí esse caráter 
de inicialidade, que do ângulo estritamente interpretativo impõe que 
seus termos e vocábulos sejam interpretados a partir dela mesma. 
Se se tratar de palavras de uso comum é este que deverá prevalecer. 
Se se tratar, contudo, de um termo técnico, o que se deve tomar em 
conta é toda a tradição existente em torno dele. O que não se pode é 
erigir uma fonte normativa qualquer como especialmente 
credenciada a fornecer-lhe o verdadeiro sentido. 68 

Significa dizer que não é possível uma interpretação constitucional que 

tenha como pressuposto a Lei, pois a Lei, como dissemos, é um produto que 

floresce da interpretação da própria Constituição. A propósito, é preciso lembrar a 

lição de CANOTILHO: “Se se procura o sentido objectivo da Constituição, é natural 

que as conexões de sentido se busquem dentro dela e não fora dela, através do 

recurso a um sistema ou ordem extra-normativa”. 69  

                                            
66

 MAY, James R. DALY, Erin. Global environmental constitutionalism. New York: Cambridge 
University Press, 2015, p. 264-265. “A incorporação da sustentabilidade nas constituições 
domésticas tem grande potencial para promover a sustentabilidade e o constitucionalismo. [...]. 
Eles observam como as disposições constitucionais ajudam a preencher a lacuna deixada pelas 
leis internacionais e domésticas, mesmo considerando a variedade de disposições de 
sustentabilidade já existentes. Embora a grande maioria dessas disposições não criem direitos 
judiciais, elas afirmam os valores nacionais de sustentabilidade ambiental aos quais os tribunais e 
outros podem fazer referência em suas decisões” (tradução livre).  

67
 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de direito constitucional. 2 ed. São Paulo: RT, 1999, 

p. 32.  
68

 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 
103. 

69
 CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da constituição, p. 52.  
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Concluindo, é a Constituição a matriz exegética dela mesma e de todo o 

sistema que dela provém, sem possibilidade de tergiversação a respeito dos 

desígnios e dos Princípios que ela adotou.   

Em um ordenamento de constituição rígida, de fato, para que uma 
norma seja válida, além de vigente, não basta que seja emanada das 
formas predispostas para sua produção, mas é também necessário 
que os seus conteúdos substanciais respeitem os princípios e os 
direitos fundamentais estabelecidos na constituição. 70 

Esta sistemática hermenêutica assume particular importância quando nos 

deparamos cotidianamente com textos legislativos imperfeitos, os quais são, 

infelizmente, uma realidade nacional. 

Do exposto, compreendemos que assumem os operadores jurídicos a 

difícil tarefa de compatibilizar as leis à Constituição de molde a privilegiar os novos 

nortes exegéticos firmados por ela em seus Princípios, para que seja dada 

efetividade ao meio ambiente por meio de opções judiciais acertadas: 

The use and protection of natural resources are often influenced by 
developments in constitucional law. Throughout U.S history, the 
Supreme Court‟s constitutional pronouncements have helped shape 
naural resources policy. This influence may well increase in the 
coming years, as the country faces new and difficult environmental 
and energy challenges. How the Court interprets the breadth of 
Congress‟s power under the Constitution may affect the allocation of 
authority and responibility to address natural resource concerns. 71 

Desta forma, merecem algumas linhas as questões relativas à 

hermenêutica, que cuida do estudo e da sistematização dos métodos de 

interpretação do Direito, pois: 

                                            
70

 FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria dos Direitos e dos Bens Fundamentais. Tradução de 
Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cademartori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio 
Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 44. 

71
  “O uso e a proteção dos recursos naturais são freqüentemente influenciados por desenvolvimentos 

no direito constitucional. Ao longo da história dos EUA, os pronunciamentos constitucionais da 
Suprema Corte ajudaram a moldar a política de recursos naturais. Essa influência pode aumentar 
nos próximos anos, à medida que o país enfrenta novos e difíceis desafios ambientais e 
energéticos. A forma como o Tribunal interpreta a amplitude do poder do Congresso de acordo 
com a Constituição pode afetar a alocação de autoridade e responsabilidade para lidar com 
questões de recursos naturais” (tradução livre). MAY, James R. Constitucional law and the future of 
natural resource protection. In: ______ MACDONNELL, Lawrence J.; BATES, Sarah F. The 
evolution of natural resources law and policy. Chicago: Amarican Bar Association Publishing, 
2010, p. 124. 
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As leis positivas são formuladas em termos gerais; fixam regras, 
consolidam princípios, estabelecem normas, em linguagem clara e 
precisa, porém ampla, sem descer a minúcias. É tarefa primordial do 
executor a pesquisa da relação entre o texto abstrato e o caso 
concreto, entre a norma jurídica e o fato social, isto é, aplicar o 
Direito. Para o conseguir, se faz mister um trabalho preliminar: 
descobrir e fixar o sentido verdadeiro da regra positiva; e, logo 
depois, o respectivo alcance, a sua extensão. Em resumo, o executor 
extrai da norma tudo o que na mesma se contém: é o que se chama 
interpretar, isto é, determinar o sentido e o alcance das expressões 
do Direito. 72 

A clássica lição de MAXIMILIANO impõe o dever de procurar o sentido e o 

alcance das normas jurídicas, orientando-se o exegeta pelas regras da 

hermenêutica.  

Como obra humana, vem a ser imperfeita na origem. Porém, é mister 

resgatar os esclarecimentos do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Nelson 

Jobim a respeito da alegada imperfeição das nossas leis: 

Lembro-me de que na década de 60 ou de 70 um dos grandes 
deleites que a academia e os professores de Direito tinham era 
examinar o texto legal e dizer da incapacidade legislativa ou técnica 
legislativa do parlamentar brasileiro, tentando mostrar, e hoje ainda  
você lê em vários trabalhos de interpretação de determinadas 
legislações a crítica que se faz à incapacidade ou à incompetência 
do legislador brasileiro. Não é assim, aquilo que é visto pela 
academia como uma tremenda incompetência é visto pela história 
como uma extraordinária competência política. A ambigüidade, o erro 
técnico na elaboração da lei é condição de aprovação, é condição da 
formação de uma vontade majoritária, não se formam vontades 
majoritárias com nítidos princípios acadêmicos estampados no texto 
legislativo, porque quanto mais nítido, mais claro e mais definido o 
texto, menos maioria faz. Isso está ínsito com a expressão definição. 
Definir é estabelecer limites, fixar os fins, o término. E, no momento 
em que você faz definições, você deixa alguém dentro e alguém fora. 
E, como para ficar dentro, precisa de uma maioria, se for maioria 
absoluta precisa de 258 parlamentares, as „minhas definições‟ 
precisam ser mais amplas porque precisam ser includentes de uma 
maioria. E isso se faz com absoluta clareza e consenso. Falo porque 
fiz, não falo porque ouvi dizer que fizeram. 73 
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 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 1.  

73
 A propósito da tarefa dos juristas na solução das ambiguidades da legislação, ainda apontou com 

percuciência, Nelson Jobim: “Isto tem um risco e tem um problema. E o problema veio para cá, 
porque na medida em que os acordos dilatórios se intensificam, o processo de ambigüidade faz 
com que o texto possa ter um leque de leituras distintas, o que significa que a falta de hegemonia 
parlamentar nas estruturas políticas modernas – e veja, falta de hegemonia decorrente do sufrágio 
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Pensamos que coexistam dois textos: o objetivo e o ambíguo. 

Diante do texto objetivo, perfeito e direto, como uma mensagem do “sim” 

ou do “não”, o exegeta deve curvar-se à vontade política da maioria, concretizada na 

norma, pois sua atividade como legislador não é natural: “Onde não existem 

dúvidas, não se interpreta e, muitas vezes, também não é necessária interpretação”. 

74  

De outro lado, verificamos que, quanto mais imperfeita for a Lei, que 

quanto mais ambígua se mostrar, que quanto mais atecnia contiver, maior será a 

responsabilidade do intérprete e do aplicador. Isto porque o sentido e o alcance da 

norma serão puramente fruto da interpretação judicial 75. Não de uma interpretação 

dirigida pela vontade do legislador, mas de uma interpretação e aplicação 

responsável e compromissada da Lei com os “fins sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum”. 76  

Diante de uma imperfeição provocada pela legislação infraconstitucional, 

e por não se ater ao caso concreto, cabe perguntar se as clássicas lições da 

hermenêutica ainda são aplicáveis. Respondemos que sim, pois as imperfeições 

legislativas não são de hoje. Apenas, agora são melhor compreendidas.  

                                                                                                                                        
universal, porque isto é preço do sufrágio universal, maior representatividade, menor capacidade 
decisória, porque é menor a capacidade de produzir maiorias. E aí o que se passa? Transfere-se 
ao intérprete da norma, ao Juiz, uma espécie de poder legislativo supletivo”. Conclui o ex-Ministro: 
“[...] nós cada vez mais percebemos nitidamente que no processo político brasileiro, considerando 
a não-solução das questões políticas de representação, o Poder Judiciário brasileiro acaba se 
internalizando, como também um Poder Legislativo supletivo para o caso concreto, lembrando 
bem que o caso concreto acaba se expandindo como regra para os demais casos pela técnica da 
jurisprudência, ou pela técnica da jurisprudência dominante, nós vamos verificar o nível de 
responsabilidade política que esta falta de hegemonia do parlamento transfere para o Judiciário. E 
aí surge o seguinte problema, que é uma técnica que não conhecemos: quando se decide casos 
dessa natureza, você não está decidindo o caso concreto, você está fixando regra para os casos 
futuros, portanto, você está abstratamente legislando. E se você está abstratamente legislando 
você tem que assumir também analiticamente as conseqüências da forma de solução. Onde isso 
vai parar? E isso é novo, rigorosamente novo”. ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO 
BRASIL – AJUFE. Anais do Seminário Juizados Especiais Federais: inovações e aspectos 
polêmicos. 2002, p. 48-49, 52-55. 

74
 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha, p. 

54. 
75

 COELHO leciona que, quanto ao dogma do primado da Lei, “já o realismo jurídico norte-americano 
afirmava que o direito é o que os tribunais decidem”. COELHO, Luís Fernando. Lógica jurídica e 
interpretação das leis. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 322. 

76
 Artigo 5º do DL 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro 

– com a redação dada pela Lei 12.376, de 2010. A propósito, o artigo 4º: “Quando a lei for omissa, 
o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 
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Com razão está a teoria crítica do Direito quando tem por tese 

fundamental a assertiva de que “o direito não é o passado que condiciona o 

presente, mas o presente que constrói o futuro”. 77 

Dá-se o preenchimento das lacunas da Lei pela atividade de integração 

da norma, utilizando-se da analogia e dos Princípios gerais de direito. 78 Assim, por 

meio da analogia, “[...] resolve-se uma determinada hipótese em conflito não prevista 

em lei, mediante a utilização de regra jurídica relativa a um caso semelhante [...]”, 

não se confundindo com interpretação extensiva, “[...] pois esta é extensiva „de um 

significado textual da norma‟; a analogia é extensiva „da intenção do legislador‟[...]”. 

79 

A analogia decorre de uma antiga máxima jurídica: ubi eadem legis ratio, 

ibi eadem legis dispositio. 80 FERRAZ JÚNIOR preleciona: 

O uso da analogia, no direito, funda-se no princípio geral de que se 
deva dar tratamento igual a casos semelhantes. Segue daí que a 
semelhança deve ser demonstrada sob o ponto de vista dos efeitos 
jurídicos, supondo-se que as coincidências sejam maiores e 
juridicamente mais significativas que as diferenças. Demonstrada a 
semelhança entre dois casos, o intérprete percebe, simultaneamente, 
que um não está regulado e aplica a ele a norma do outro. A analogia 
permite constatar e preencher a lacuna. 81 

Na aplicação analógica, a norma a ser utilizada para a solução do caso, 

deve obedecer aos mesmos Princípios do Direito Ambiental, positivados no texto 

constitucional. 

Sendo assim, passaremos a descrever e a examinar os diversos 

Princípios do Direito Ambiental, que permitem ao legislador constitucional e 

infraconstitucional constituir o próprio Direito do Ambiente, conferindo-lhe autonomia 

como ciência. Outros Princípios podem advir de formulações teóricas ainda não 

                                            
77

 COELHO, Luís Fernando. Lógica jurídica e interpretação das leis, p. 312. 
78

 “A analogia consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei a disposição relativa a um caso 
semelhante”.  MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito, p. 208.  

79
 ALVIN, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 10 ed. rev. at. e ampl.  Rio de Janeiro: 

Forense, 2005, p. 246. 
80

 “Onde se depare razão igual à da lei, ali prevalece a disposição correspondente, da norma 
referida”, conforme MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito, p. 209. 

81
 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 

dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 301. 
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positivadas, que expressam, definem e cristalizam valores socialmente aceitos e, 

portanto, igualmente vinculantes para toda a atividade de interpretação e aplicação 

do Direito. 

Desta forma, os Princípios como vetores axiológicos estarão expressos na 

Constituição Federal, na legislação que lhe complementa e obedece e, bem assim, 

esparsos no sistema jurídico da nação, advindos de documentos internacionais, de 

normas técnicas e de outras fontes, razão porque os classificaremos em três ramos: 

os Princípios ambientais constitucionais, os Princípios ambientais legais e os 

Princípios ambientais sistêmicos. 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
82

 Neste sentido: “O sistema que o Direito é compõe-se de: (i) princípios explícitos, recolhidos no 
Texto da Constituição ou na lei; (ii) princípios implícitos, inferidos como resultado da análise de um 
ou mais preceitos constitucionais ou de uma lei ou conjunto de textos normativos da legislação 
infraconstitucional (exemplos: o princípio da motivação do ato administrativo, art. 93, X, da 
Constituição; o princípio da imparcialidade do juiz, arts. 95, parágrafo único, e 5º, XXXVII, da 
Constiuição; e (iii) princípios gerais de Direito, também implícitos, coletados no Direito 
pressuposto, qual o da vedação do enriquecimento sem causa.” GRAU, Eros Roberto. A Ordem 
Econômica na Constituição de 1988. 18. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 150, itálico no 
original. 
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CAPÍTULO 2 

PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO AMBIENTAL 

 

2.1 PRINCÍPIOS AMBIENTAIS CONSTITUCIONAIS 

Os Princípios que estão previstos na nossa Constituição correspondem a 

uma síntese dos valores mais importantes da ordem jurídica ambiental. O fato de 

estarem na Carta Magna demonstra, cabalmente, que eles são fundamentais para 

os fins propostos na carta política: defesa do meio ambiente. 83  

Os Princípios constitucionais conferem os fundamentos do Direito 

Ambiental brasileiro, estabelecem a sua autonomia científica perante outros ramos 

do Direito, além de introduzirem uma base lógica em relação ao conteúdo de suas 

normas jurídicas, iluminando a interpretação e a integração do sistema normativo 

que deles emerge. 84 

Serão estudados, pois, os Princípios ambientais plasmados na nossa 

Constituição, advindos de um inventário realizado perante a doutrina constitucional e 

ambiental brasileiras, ressaltando mais uma vez que as normas compreendem as 

                                            
83

 The Constitution lies at the core of natural resource policies. It sets the boundaries for federal and 
state authority to exploit or protect natural resources.  “A Constituição está no cerne das políticas 
de recursos naturais. Ele define os limites para que as autoridades federais e estaduais explorem 
ou protejam os recursos naturais” (tradução livre).  MAY, James R. Constitucional law and the 
future of natural resource protection. In: ______ MACDONNELL, Lawrence J.; BATES, Sarah F. 
The evolution of natural resources law and policy. Chicago: Amarican Bar Association 
Publishing, 2010, p. 125. 

84
 “Princípio – já averbamos alhures – é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, 
exatamente por definir a lógica e a racionalização do sistema normativo, no que lhe confere a 
tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das 
diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. [...] 
Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao 
princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo o 
sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o 
escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e aluise toda a 
estrutura nelas esforçada”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 
5 ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 450-451. 
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regras e os Princípios, sendo que estes têm força normativa e cogente equiparada 

às regras constitucionais. 85  

2.1.1 Princípio do direito ao meio ambiente equilibrado 

A nossa Carta Magna o constitucionalizou no artigo 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”. 86 

Esse direito traduz-se na conservação da natureza, de suas propriedades 

e funções, garantindo-se a existência, a evolução e o desenvolvimento de todos os 

seres vivos do nosso planeta. 87 

Ao tutelar o equilíbrio, quer-se preservar a estabilidade dos processos 

naturais, de molde a evitar que a ruptura dessa estabilidade nos leve ao colapso 

ambiental global:  

Risk is now a global concern. Crises in credit markets, climate 
change, and international conflict over the past decade have 
demonstrated the increasing interconnectedness of risks across 
countries, which suggests the need for effective risk management at 
the local, national, and international scales. Policymakers confront a 
wide array of risks and associated demands for protective action on 
such diverse issues as chemicals, climate, disease, disasters, energy, 
environment, food, finance, tsunamis, terrorism, and more. 88   

                                            
85

 “Hoje, no pensamento contemporâneo, existe unanimidade em se reconhecer aos princípios 
jurídicos o status conceitual e positivo de norma de direito, de norma jurídica. Para este núcleo de 
pensamento, os princípios têm positividade, vinculatividade, são normas, obrigam, têm eficácia 
positiva e negativa sobre comportamentos públicos ou privados bem como sobre a interpretação e 
a aplicação de outras normas, como as regras e outros princípios derivados de princípios de 
generalizações mais abstratas. [...]”. ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios 
constitucionais: elementos teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente 
adequada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 55. 

86
 A Constituição Espanhola tem artigo semelhante: “Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar 

de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo 
dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales 
o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”. 

87
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 25. ed. rev. amp. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2017, p. 56. 
88

 WIENER, Jonathan B. The rhetoric of precaution. In: ______. ROGERS, Michel D; HAMMITT, 
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Desta forma, o Princípio reclama, para sua efetividade, que o Direito 

Ambiental contenha regras efetivas para prevenir ou reparar o dano ao meio 

ambiente, a poluição 89, a destruição da biodiversidade e dos ecossistemas. 90 

Para MILARÉ o artigo 225 da CF estampa o princípio do ambiente 

ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana 91 e, 

conforme sustenta o renomado autor: 

O meio ambiente, por conta mesmo do progressivo quadro de 
degradação a que se assiste em todo o mundo, ascendeu ao posto 
de valor supremo das sociedades contemporâneas, passando a 
compor o quadro de direitos fundamentais ditos de terceira geração 
incorporados nos textos constitucionais dos Estados Democráticos 
de Direito. 92 

É, sem dúvida, o princípio transcendental de todo o ordenamento 
jurídico ambiental, ostentando o status de verdadeira cláusula pétrea. 

                                                                                                                                        
James K; SAND, Peter H. (Ed.). The realtiy of precaution: comparing risk regulaltion in the 
United States and Europe. Washington: PRF Press, 2011, p. 3. “O risco agora é uma preocupação 
global. Crises nos mercados de crédito, mudanças climáticas e conflitos internacionais na última 
década demonstraram a crescente interconexão dos riscos entre os países, o que sugere a 
necessidade de um gerenciamento de risco eficaz nas escalas local, nacional e internacional. Os 
formuladores de políticas enfrentam uma ampla gama de riscos e demandas associadas por 
ações de proteção em questões tão diversas como produtos químicos, clima, doenças, desastres, 
energia, meio ambiente, alimentos, finanças, tsunamis, terrorismo e muito mais” (tradução livre). 

89
 “Many different chemical compounds can act as air pollutants. Air pollutants include particulate 

matter suspended in the air and greenhouse gas emissions that rise to act as atmospheric 
insulation and lead to global warming.” NASH, Jonathan R. Environmental law and policy. New 
York: Aspen Publishers, 2010, p. 53. “Muitos compostos químicos diferentes podem atuar como 
poluentes do ar. Os poluentes atmosféricos incluem partículas suspensas no ar e emissões de 
gases de efeito estufa que aumentam para atuar como isolamento atmosférico e levar ao 
aquecimento global” (tradução livre).  

90
 “O problema da „juridicização‟ dos direitos sociais tornou-se crucial para as Constituições do Estado 

social. Cumpre, pois, na busca de uma solução, observar toda essa sequência: reconhecer a 
vinculação constitucional do legislador a tais direitos, admitir que se trata de direitos de eficácia 
imediata, instituir o controle judicial de constitucionalidade e, por fim, estabelecer mecanismos 
suficientes que funcionem como garantias efetivas de sua aplicabilidade. Nesses dois últimos 
aspectos assinalados, são também de extrema relevância o controle abstrato das normas, a 
criação de tribunais constitucionais e o uso de instrumentos comparáveis à queixa constitucional 
dos alemães (Verfassungsbeschwerde), que reforçam consideravelmente a proteção dos 
sobreditos direitos, tornando-os de todo „justiciáveis‟, contrariando, assim, a crença de quantos os 
supunham mero programa de política social enxertado no corpo das Constituições.”  BONAVIDES, 
Paulo. A Constituição aberta: temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no 
federalismo das regiões. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 186. 

91
 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 

glossário. 7. ed. rev., atual. e reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1064-
1065. 

92
 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 

glossário. 7. ed. rev., atual. e reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 1064. 
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93 

ANTUNES enxerga no artigo 225 da CF o princípio da dignidade da 

pessoa humana 94, porquanto entende que ele é o “núcleo da ordem jurídica 

democrática” e, assim, “não há como se afastar a centralidade do princípio em nosso 

Direito Ambiental” 95. Ou seja, preserva-se a vida, não só humana, mas de todas as 

espécies que convivem em nosso planeta: “O reconhecimento do direito a um meio 

ambiente sadio configura-se, na verdade, como extensão do direito à vida, quer sob 

o enfoque da própria existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao 

aspecto da dignidade dessa existência – a qualidade de vida -, que faz com que 

valha a pena viver”. 96  

Ao lado dos direitos individuais e coletivos previstos no artigo 5º da nossa 

Constituição, o legislador constituinte criou, no artigo 225, um novo direito 

fundamental da pessoa humana, o qual se relaciona com a possibilidade de se viver 

em adequadas condições de vida em um ambiente sadio, isto é, ecologicamente 

equilibrado: 

Los intereses ambientales son los que, directa o indirectamente, 
tienen al ambiente mismo como objeto jurídico de tutela, con 
independencia de los individuos que en él se hallan, en cuanto bien 
jurídico de disfrute colectivo en el que concurren solidaria y 
simultáneamente una pluralidad de sujetos, presentes y futuros. En 
tal sentido, constituyen materia propia de los intereses 
supraindividuales, siéndoles aplicable todo lo dicho sobre ellos y, 
específicamente, respecto de los intereses difusos ya que todas y 
cada una de las personas físicas, individualmente, agrupadas u 
organizadas bajo entidades jurídicas, tienen un interés 
supraindividual en el goce del ambiente y pueden exigir, en forma 
aislada o conjunta, la preservación de adecuadas condiciones 
ambientales. 97 

                                            
93

 MILARÉ, Direito do Ambiente, p. 1066. 
94

 "A dignidade humana é um valor fundamental que informa o conteúdo de diversas normas escritas, 
ao mesmo tempo em que condiciona a interpretação constitucional como um todo, principalmente 
quando os direitos fundamentais estão envolvidos". BARROSO, Luís Roberto.  A dignidade da 
pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito 
jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução Humberto Laport de Mello. Belo Horizonte: 
Fórum, 2014, p.58 

95
 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.23. 

96
 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 1065. 

97
  MIKLAVEC, Noemi P. Pino. La tutela judicial administrativa de los intereses ambientales. Estudio 

comparativo de los ordenamientos español y argentino. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2013, p. 
239.  “Interesses ambientais são aqueles que, direta ou indiretamente, têm o próprio meio 
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Tal direito veio estampado também no Princípio 1 da Declaração do Rio 

de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, a RIO/92: “Os seres 

humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. 

Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”. 

Com efeito, o caráter fundamental do direito à vida, com qualidade 

ambiental, não admite mais quaisquer leituras restritas a propósito desse Princípio, 

sendo que compete ao Estado e à sociedade o dever de defender e preservar não 

só a vida, mas o meio ambiente em que ela se dá.  

Comentando o artigo 45 da Constituição da Espanha, CUTANDA em sua 

explanação, demonstra que existe uma afinidade com o nosso art. 225 da CF:  

Ello es así porque los daños al medioambiente afectan tanto a 
derechos e intereses de carácter público como de orden privado: el 
concepto de “medio ambiente adecuado para la persona” que 
consagra nuestra Constitución (y que coincide con su configuración 
en el derecho internacional y de la Unión Europea), es amplísimo, 
pues comprende, además de los recursos naturales, todo lo que 
constituye el entorno del hombre y condiciona su calidad de vida, 
como puede ser el paisaje o un entorno apacible, libre de molestias 
ambientales. 98 

Bem por isto, tem o Superior Tribunal de Justiça decidido que as leis e a 

legislação que protegem o ambiente, em todos os seus aspectos, “[...] tem que ser 

interpretada no sentido de poder propiciar uma tutela efetiva, célere e adequada, sob 

pena de ser frustrado o combate das condutas ilícitas que afetam o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, consoante o art. 225, § 

                                                                                                                                        
ambiente como objeto jurídico de proteção, independentemente das pessoas que nele estejam, 
como bem jurídico de fruição coletiva em que concorrem uma pluralidade de sujeitos conjunta e 
simultaneamente, presente e futuro. Nesse sentido, constituem matéria inerente aos interesses 
supra-individuais, cabendo-lhes tudo o que se disse sobre eles e, especificamente, quanto aos 
interesses difusos, visto que cada uma das pessoas singulares, individualmente, agrupadas ou 
organizadas em pessoas jurídicas, tem um interesse supra-individual no gozo do meio ambiente, 
podendo exigir, isolada ou conjuntamente, a preservação de condições ambientais adequadas” 
(tradução livre).  

98
 “Isso porque os danos ao meio ambiente afetam direitos e interesses públicos e privados: o 

conceito de „um ambiente adequado para a pessoa‟ consagrado em nossa Constituição (e que 
coincide com sua configuração no direito internacional e União Europeia), é muito ampla, uma vez 
que inclui, para além dos recursos naturais, tudo o que constitui o ambiente do homem e 
condiciona a sua qualidade de vida, como a paisagem ou um ambiente pacífico, livre de 
perturbações ambientais” (tradução livre). CUTANDA, Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. 
Administración y legislación ambiental. Actualizado y adaptado al EEES. Madrid: Editorial 
Dykynson, 2013, p. 138. 
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1º, da Constituição da República. 99  

A proteção ao meio ambiente integra axiologicamente o ordenamento 
jurídico brasileiro, sua preservação pelas normas infraconstitucionais 
deve respeitar a teleologia da Constituição Federal.  Desse modo, o 
ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica e 
harmônica, privilegiando os princípios do mínimo existencial 
ecológico e do ambiente ecologicamente equilibrado. 100 

Com base no Princípio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

afastou a possibilidade de se alegar em defesa a teoria do fato consumado, 

privilegiando o meio ambiente 101, porquanto tal teoria “em matéria ambiental 

equivale a perpetuar, a perenizar um suposto direito de poluir que vai de encontro, 

no entanto, ao postulado do meio ambiente equilibrado como bem de uso comum do 

povo essencial à sadia qualidade de vida [...]”. 102 

Com efeito, a aceitação pura e simples de tal orientação – Teoria do Fato 

Consumado, com efeitos jurídicos sobre o meio ambiente, colocaria em risco todo o 

sistema constitucional de proteção, defesa e recuperação da natureza, retrocedendo 

décadas de avanço social e jurisdicional no Brasil.  

2.1.2 Princípio do direito à sadia qualidade de vida 

Trata-se não só do direito à vida, constitucionalmente protegido, mas a 
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 REsp 1618975/PR. Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 22 abr. 
2020. Outrossim, a "natureza  do  direito  ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - 
fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de,  por  meio  do  
desenvolvimento  de  sua  atividade,  agredir  a natureza,  ocasionando  prejuízos  de  diversas  
ordens à presente e futura  gerações"  (REsp 1.172.553/PR, Relator Ministro Arnaldo Esteves 
Lima,  Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 

100
 AREsp 1312435 / RJ AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0148062-2 Relator Ministro OG 
FERNANDES T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 07/02/2019 Data da Publicação/Fonte 
DJe 21/02/2019.  Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp Acesso em 21 abr. 
2020. 

101
 O STJ admite a aplicação do princípio da insignificância no aos crimes ambientais, estabelecendo 
critérios, como exemplo: “Predomina nesta Corte entendimento da possibilidade de aplicação do 
princípio da insignificância aos crimes ambientais, devendo ser analisadas as  circunstâncias  
específicas  do  caso concreto  para  aferir,  com  cautela,  o grau de reprovabilidade, a relevância  
da  periculosidade  social,  bem  como a ofensividade da conduta,  haja  vista a fundamentalidade 
do direito ao meio ambiente ecologicamente   equilibrado   às   presentes  e  futuras  gerações, 
consoante princípio da equidade intergeracional”. RHC 64039 / RS RECURSO ORDINARIO EM 
HABEAS CORPUS 2015/0236821-6. Fonte: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> 
Acesso em 22 abr. 2020. 

102
 AgInt no REsp 1495757/ MS. Fonte: https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso 
em 21 abr. 2020. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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uma vida com qualidade suficiente para torná-la digna de se viver.103 A saúde 

humana não se finda na ideia simples de não ter doenças no presente: “Leva-se em 

conta o estado dos elementos da natureza – águas, solo, ar, flora, fauna e paisagem 

– para se aquilatar se esses elementos estão em estado de sanidade e de seu uso 

advenham saúde ou doenças e incômodos para os seres humanos”. 104  

A Declaração do Rio de Janeiro/1992 afirmou, no Princípio I, que os seres 

humanos “têm direito a uma vida saudável” e o multicitado artigo 225 da nossa 

Constituição igualmente proclama que o “meio ambiente ecologicamente 

equilibrado” é “essencial à sadia qualidade de vida”. E aqui observa-se a 

combinação com o Princípio da dignidade da pessoa humana, que inaugura a Carta 

Magna. 105 

Afirma a doutrina de ANTUNES que a dignidade do homem é, por um 

lado, o núcleo da ordem jurídica democrática e, de outro, o mais relevante Princípio 

do nosso Direito Ambiental: 

O Ser Humano, conforme estabelecido em nossa Constituição e na 
Declaração do Rio – embora essa não tenha força obrigatória -, é o 
centro das preocupações do Direito Ambiental, que existe em função 
do Ser Humano e para que ele possa viver melhor na Terra. Esse 
princípio precisa ser reafirmado com veemência, pois é cada vez 
mais frequente a tentativa de estabelecimento de uma igualdade 
linear entre as diferentes formas de vida existentes sobre o planeta 
Terra, gerando situações extremamente cruéis em desfavor das 
pessoas pobres e desprotegidas da sociedade. A relação com os 
demais animais deve ser vista de uma forma caridosa e tolerante, 
sem que se admitam a crueldade, o sofrimento desnecessário e a 
exploração interesseira de animais e plantas. Mas, evidentemente, 
não se pode perder de vista o fato de que o Homem se encontra em 
posição superior aos demais animais, haja vista a sua capacidade de 
raciocínio, transformação consciente da natureza e dado ao fato de 
que foi criado à semelhança de Deus e, portanto, não pode se 
confundir com os demais animais. A compaixão pelos animais é uma 
imposição para todos aqueles que se acreditam frutos da criação 

                                            
103

 HABER, Lilian Mendes. O sobreprincípio da soberana qualidade de vida. Em: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (orgs). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, (Coleção doutrinas essenciais; v. 1), p. 245-273.  

104
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 25. ed., rev. ampl. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2017, p. 60. 

105
 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana”. A propósito: MORAES, Alexandre. Direito 
Constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 21. 
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divina, que a todos deu origem. 106 

A sadia qualidade de vida pode ser medida por diversos fatores, dentre os 

quais podemos destacar o estado dos elementos da natureza, ou seja, a higidez do 

solo, do ar, da água, da flora e da fauna. Se esses elementos estiverem sadios, 

puros ou próprios para a convivência entre seres humanos, animais e flora, 

estaremos diante de um meio ambiente sadio para todos. Toda a atividade racional 

do homem deve estar voltada para este objetivo de vida. 107 

2.1.3 Princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público 

Do multicitado artigo 225 da Constituição Federal extrai-se o Princípio da 

obrigatoriedade da intervenção do Poder Público, sendo-lhe imposto o dever de 

defender e preservar o “meio ambiente ecologicamente equilibrado” para presentes 

e futuras gerações, dado o caráter indisponível do bem denominado “meio 

ambiente”: 

O Estado, nesse contexto, a depender da situação concreta, deve 
adotar tanto condutas positivas quanto negativas na sua atuação, 
buscando potencializar ao máximo a proteção ambiental no âmbito 
das funções estatais (legislativa, executiva e jurisdicional) de todos 
os entes da federação [...], bem como de outras instituições estatais, 
como é o caso do Ministério Público e da Defensoria Pública. 108  

Destarte, o Estado é obrigado a intervir com sua força normativa, 

executiva e até judicial, atuando em prol da natureza e da preservação ambiental, 

como órgão regulador das atividades econômicas e sociais: “La protección del medio 

ambiente es una función primordialmente pública que compete a todos y de manera 
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 ANTUNES, Paulo de Bessa.  Direito ambiental, p. 25. 
107

  No Superior Tribunal de Justiça o Princípio tem sido muito utilizado, afirmando-se que a “proteção 
ao meio ambiente não difere área urbana de rural, porquanto ambas merecem a atenção em favor 
da garantia da qualidade de vida proporcionada pelo texto constitucional, pelo Código Florestal e 
pelas demais normas legais sobre o tema”. REsp 1667087/RS. Fonte: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 21 abr. 2020. 

108
 SARLET, Ingo Wolfang et FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 
Constituição. Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente. 5. ed. rev. atual. amp. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, itálico no original, p. 280. E continua o autor: “(...) Assim, cabe 
ao Estado, por força dos seus deveres de proteção para com os direitos fundamentais, assegurar 
uma tutela efetiva de tais direitos, especialmente no que tange – o que assume uma posição de 
destaque para a esfera dos direitos sociais e ambientais – à garantia do mínimo existencial 
socioambiental, que nesse contexto, atua como uma espécie de garantia do núcleo essencial dos 
direitos fundamentais econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA), aspecto que será 
retomado mais adiante no contesto da proibição de retrocesso em matéria ambiental” (itálico no 
original, p. 285). 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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particular a las Administraciones públicas”. 109  

É uma atividade de essência compulsória, pela qual todos os entes 

políticos são obrigados a cumprirem efetivamente suas atribuições na proteção da 

natureza, encontrando-se as diretrizes das tarefas no parágrafo 1º do artigo 225 da 

CF. 110 

A defesa da natureza é um dever estatal e, consequentemente, as 

atividades dos órgãos e agentes públicos deve estar voltada à promoção da 

qualidade ambiental, porquanto tem essência compulsória: “Com isso, torna-se 

viável exigir-se do Poder Público o exercício efetivo das competências ambientais 

que lhe foram outorgadas, evidentemente com as regras e contornos previstos na 

Constituição e nas leis”. 111 

A Declaração do Rio de Janeiro de 1992 ocupou-se também da matéria, 

dispondo no Princípio 11:  

Os Estados adotarão legislação ambiental eficaz. As normas 
ambientais, e os objetivos e as prioridades de gerenciamento 
deverão refletir o contexto ambiental e de meio ambiente a que se 
aplicam. As normas aplicadas por alguns países poderão ser 
inadequadas para outros, em particular para os países em 
desenvolvimento, acarretando custos econômicos e sociais 
injustificados. 
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 “A proteção do ambiente é uma função essencialmente pública que pertence a todos e em 
particular às administrações públicas” (tradução livre). MIKLAVEC, Noemi P. Pino. La tutela 
judicial administrativa de los intereses ambientales. Estudio comparativo de los ordenamientos 
español y argentino. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2013, p. 81. 

110
 “§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e 
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em 
todas as unidades da Federação, 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; IV - exigir, na 
forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente; VII - proteger a fauna e a 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”. 

111
 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 347. 
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Tanto no plano do Direito nacional, quanto no do Direito internacional, os 

países devem intervir com sua força normativa, executiva e judicial, atuando em prol 

da natureza e da preservação ambiental, uma vez que o problema deixou de ser de 

uma, ou de algumas, nações. Em verdade, vivemos todos em consórcio ambiental, 

pelo que as atitudes de uns prejudicarão os outros, não importando mais as 

distâncias ou as fronteiras entre os Estados.  

Daí porque já podemos conjecturar um Estado ambiental, que é um ente 

político que procura incentivar uma maior participação da sociedade nas causas 

ambientais, com ciência dos seus direitos e deveres, que se preocupa com uma 

qualidade de vida digna e procura abandonar a essência mercantilista e capitalista. 

112 

Na Argentina, HUTCHINSON defende a mesma ideia: 

Ante todo hay que decir que las obligaciones de las administraciones 
públicas en relación a la protección ambiental, así como el principio 
de responsabilidad administrativa en su más amplia y protectora 
concepción, están en la actualidad fuera de duda. 
Consecuentemente también lo están, como contrapartida de lo 
anterior, los derechos de los particulares a un ambiente adecuado, a 
que la Administración tome todas las medidas necesarias para la 
protección del ambiente, y a obtener reparación por los daños 
patrimoniales antijurídicos que puedan sufrir por la acción o la 
inacción adminstrativa.113 

O Poder Público, aos poucos, está deixando de explorar os recursos 

naturais para atuar como gestor ambiental. A iniciativa privada é fiscalizada e tem 

suas atividades gerenciadas por agência reguladora, ou similar, de molde a termos 

uma visão global da exploração da natureza, evitando-se o exaurimento dos 

recursos naturais. A qualidade e a quantidade das medidas de controle deverão ser 
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 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. Por um novo Modelo de Estado de Direito Ambiental. 
In: Reflexões sobre Teoria da Constituição e do Estado. Florianópolis: Insular, 2013, 142. 
ESPIRITO SANTO, Davi et PASOLD, Cesar Luiz (orgs.). 

113
 “Em primeiro lugar, é preciso dizer que as obrigações das administrações públicas em relação à 
proteção do meio ambiente, bem como o princípio da responsabilidade administrativa na sua 
concepção mais ampla e protetora, estão atualmente fora de dúvida. Consequentemente, há 
também, em contrapartida ao anterior, os direitos das pessoas a um ambiente adequado, para que 
a Administração tome todas as medidas necessárias para a proteção do meio ambiente e para 
obter a reparação dos danos patrimoniais ilegais que possam ser sofridos pela ação ou inação 
administrativa” (tradução livre). ITURRASPE, Jorge Mosset; HUTCHINSON, Tomás; DONNA, 
Edgardo Alberto. Daño ambiental. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, Tomo I, 1999, p. 207-208. 
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aferidas pela necessidade de preservação ambiental, de acordo com as 

características de cada elemento da natureza que se está utilizando. São três as 

ferramentas de controle: a eficiência na fiscalização, a democracia da informação e a 

prestação de contas à sociedade.   

Assim, de proprietário original, o Poder Público passou a gestor do meio 

ambiente para sua garantia como bem de uso comum do povo, devendo prestar 

contas dessa gestão:  

Os Estados passam a ter responsabilidade em exercer um controle 
que dê bons resultados, e devem ser responsáveis pela ineficiência 
na implementação de sua legislação. A corresponsabilidade dos 
Estados deverá atingir seus agentes políticos e funcionários, para 
evitar que os custos da ineficiência ou das infrações recaiam sobre a 
população contribuinte, e não sobre os autores dos danos 
ambientais. A democracia na gestão ambiental abre espaço para a 
efetividade da participação. 114 

Com efeito, a defesa ambiental não é exclusiva do Poder Público e não 

existe um monopólio estatal nessa área. Aliás, não deve haver mesmo, pois retiraria 

da sociedade o seu importante papel de fiscal do Estado e de si mesma: “[...] Los 

poderes públicos desempeñan, de esta forma, un papel central en la protección del 

medioambiente, pero ello no implica en modo alguno que sean los únicos llamados a 

protegerlo”. 115 

Com isto, é indiscutível que se tornou possível exigir, coativamente, dos 

três entes da nossa federação o cumprimento das suas responsabilidades e das 

suas tarefas na proteção da natureza, da qualidade ambiental e do controle da 

poluição. 116 
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 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 138-139. 
115

 “Os poderes públicos desempenham um papel central na proteção do meio ambiente, mas isto 
não implica de modo algum que sejam os únicos chamados a protegê-lo” (tradução livre). 
CUTANDA, Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. Administración y legislación 
ambiental. Actualizado y adaptado al EEES. Madrid: Editorial Dykynson, 2013, p. 139.  

116
 A respeito do tema: “[...] Com base nisso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 
que a União, os Estados e Municípios compartilham, em pé de igualdade, o dever de fiscalizar 
administrativamente a poluição e a degradação ambiental, competência comum que se acentua 
nos casos de atividades e empreendimentos não licenciados. „No que tange à proteção ao meio 
ambiente, não se pode dizer que há predominância do interesse do Município. Pelo contrário, é 
escusado afirmar que o interesse à proteção ao meio ambiente é de todos e de cada um dos 
habitantes do país e, certamente, de todo o mundo‟ (REsp 194.617/PR, Rel. Ministro Franciulli 
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A administração pública direta e indireta e as serventias do Registro de 

Imóveis devem operar em conjunto, de forma colaborativa e harmoniosa para 

consecução dos objetivos das políticas ambientais, maximizando as ações e 

resultados em prol da natureza e da sadia qualidade de vida. 117   

2.1.4 Princípio da não regressão ambiental  

O Princípio também é conhecido como da proibição do retrocesso 

ecológico, sendo que foi definido inicialmente na França, com a seguinte redação: “a 

proteção do meio ambiente, assegurada pelas disposições legislativas e 

regulamentares relativas ao meio ambiente, só pode ser objeto de uma melhoria 

constante, levando-se em conta os conhecimentos científicos e técnicos do 

momento”. 118  

Interesa destacar, por otro lado, un “nuevo” principio de protección 
ambiental que ha sido alumbrado recientemente por la doctrina. Se 
trata del denominado “principio de no regresión”, que ha sido 
formulado en relación a los derechos fundamentales, y cuya 
aplicación al ámbito del medioambiente se debe fundamentalmente a 
M. PRIEUR (2010). Mediante este principio, se trata de proteger los 
avances alcanzados en las legislaciones ambientales, impidiendo los 
retrocesos normativos, aunque sean menores, en su nivel de 
protección. Como señala este autor, “los principios clásicos del 
derecho ambiental pueden contemplarse fácilmente como apoyos de 
la no regresión: la prevención impide volver atrás, la sostenibilidade y 
las generaciones futuras remitem a la duración y la intangibilidade 
para conservar los derechos de nuestros descendientes a disfrutar 
de un medio ambiente sano, y la precaución permite evitar 
situaciones irreversibles que constiuirían por sí mismas regresiones”. 
119 

                                                                                                                                        
Netto, Segunda Turma, DJ de 1º/7/2002, p. 278). [...]. Finalmente, não custa lembrar que 
desrespeito ao dever estatal de controle ambiental é, além de improbidade administrativa, ilícito 
penal, e compõe causa indireta do dano (= poluidor indireto), o que enseja responsabilidade 
objetiva, nos termos da Lei 6.938/1981. Como na hipótese dos autos o dano foi causado, 
ativamente, por particulares, configuram-se a imputação de responsabilidade civil solidária e a 
execução subsidiária do Estado.”  REsp 1782692/PB RECURSO ESPECIAL 2018/0268767-7 Data 
do Julgamento 13/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 05/11/2019. Fonte: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201802687677&dt_publicacao=05
/11/2019> Acesso em 21 abr. 2020, grifos nossos. 

117
 “A condição instrumental do Estado deve ser conseqüência de dupla causa: (1) ele nasce da 
Sociedade, e (2) deve existir para atender as demandas que, permanente ou conjunturalmente, 
esta mesma Sociedade deseja que sejam atendidas.” PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do 
Estado Contemporâneo. 4 ed. Univali, 2003, p. 24. 

118
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 140-141.  

119
 “É interessante destacar, por outro lado, um „novo‟ princípio de proteção ambiental que 
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Apesar de não termos dispositivo semelhante, a base constitucional do 

Princípio encontra assento entre nós – igualmente a tantos outros -, no artigo 225 da 

CF, uma vez que há uma responsabilidade intergeracional de entregar a natureza, 

no mínimo, no mesmo estado em que a recebemos e, de preferência, em melhores 

condições. Nesta perspectiva, não se deve admitir que a legislação futura abrande 

as condições de defesa e preservação ambiental. Só podemos legislar para 

melhorar o meio ambiente e os mecanismos de defesa e eficácia da legislação. 120    

Neste sentido, acórdão do Superior Tribunal de Justiça que 

expressamente acolheu o Princípio no caso do Loteamento City Lapa: 

[...] 11. O exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições 
urbanístico-ambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico 
perfeito e o licenciamento do empreendimento, pressuposto geral 
que, no Direito Urbanístico, como no Direito Ambiental, é 
decorrência da crescente escassez de espaços verdes e dilapidação 
da qualidade de vida nas cidades. Por isso mesmo, submete-se 
ao princípio da não-regressão (ou, por outra terminologia, 
princípio da proibição de retrocesso), garantia de que os 
avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não 
serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou 
pelas seguintes. [...] (Negritos nossos) 121 

                                                                                                                                        
recentemente foi iluminado pela doutrina. É o denominado „princípio da não regressão‟, que foi 
formulado em relação aos direitos fundamentais, e cuja aplicação ao meio ambiente se deve 
principalmente a M. PRIEUR (2010). Por meio desse princípio, pretende-se proteger os avanços 
da legislação ambiental, evitando retrocessos regulatórios, ainda que menores, em seu nível de 
proteção. Como aponta este autor, “os princípios clássicos do direito ambiental podem facilmente 
ser vistos como um suporte para a não regressão: a prevenção impede o retrocesso, a 
sustentabilidade e as gerações futuras referem-se à duração e intangibilidade para preservar os 
direitos de gozo de nossos descendentes de um ambiente saudável, e a precaução permite evitar 
situações irreversíveis que constituiriam regressões por si mesmas” (tradução livre). CUTANDA, 
Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. Administración y legislación ambiental. 
Actualizado y adaptado al EEES. Madrid: Editorial Dykynson, 2013, p. 137. 

120
 LEITE expressamente reconhece a base constitucional do Princípio no artigo 225: “Em reforço a 
essa orientação, ao definir um princípio de equidade intergeracional, o art. 225, caput, propõe um 
sentido de progressividade para as tarefas estatais (e sociais) de proteção do meio ambiente que 
não admitem o retorno. Se faz parte do compromisso da República brasileira proteger o meio 
ambiente no interesse das futuras gerações, deve-se reconhecer que o imperativo de sua 
proteção impõe claramente aos poderes públicos e a toda a coletividade, um dever de não 
diminuir a qualidade dos recursos naturais, estando aqui o fundamento objetivo de um imperativo 
de não retorno nos níveis de proteção ambiental”. LEITE, José Rubens Morato. Manual de direito 
ambiental. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 116. 

121
 REsp 302906/SP RECURSO ESPECIAL 2001/0014094-7. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 26/08/2010, Data da 
Publicação/Fonte DJe 01/12/2010. Fonte: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=CITY+LAPA&tipo_visualizacao=RESUMO
&b=ACOR> Acesso em 01 set. 2020. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=CITY+LAPA&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=CITY+LAPA&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
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É urgente aperfeiçoar, junto com as conquistas científicas, os 

procedimentos, as regulações e a legislação pátria. Nesta perspectiva, não se deve 

admitir que as leis futuras minimizem as condições de defesa e preservação 

ambiental para as futuras gerações. 

A inalterabilidade legislativa para pior em material de direitos 
individuais está consagrada pela Constituição (art. 60). Não há 
nenhum excesso nesse mandamento constitucional, pois é da 
essência dos direitos humanos que estes mereçam somente evoluir 
e não regredir. Aliás, na parte referente aos direitos trabalhistas 
vigora, há muito tempo, o princípio da não regressão legislativa. 122 

Todavia, a questão não é tão simples e tem gerado um diálogo, entre os 

doutrinadores, bastante significativo e importante, como destaca DANTAS: 

O debate sobre a possível intervenção do Poder Judiciário no 
Legislativo, reconhecendo que a regra deste último emanada adota 
padrões menos restritivos de proteção ambiental e, por este motivo, 
é inconstitucional, representa, sem sombra de dúvida, uma colisão 
entre dois direitos fundamentais (separação de poderes e tutela do 
meio ambiente). Além disso, é bem possível que a regra em questão, 
cuja constitucionalidade se argui, tenha sido editada com vistas a 
proteger um outro direito fundamental (desenvolvimento econômico, 
direito de propriedade, patrimônio cultural, etc.). Logo, como não há 
direito fundamental absoluto, é impossível simplesmente considerar 
que a regra não vale porque contraria a proteção ambiental. Não é 
tão simples assim. Se outro direito fundamental está em jogo por 
força da edição da nova lei, então deve-se verificar qual deles deve 
prevalecer diante das nuances do caso concreto. 123 

Deve-se concordar com DANTAS, porquanto a verificação de 

compatibilidade constitucional engloba inúmeros fatores, entre eles o social e o 

econômico, lembrando que sociedades pobres e deseducadas tendem a prejudicar 

em maior grau o meio ambiente e os recursos naturais. Assim, o Princípio deve ser 

vindicado com outros, de forma a garantir com inteligência e razoabilidade a defesa 

da natureza.  

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade 42/DF, que tinha por objeto a discusssão de vários dispositivos 

                                            
122

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 143. 
123

 DANTAS aprofunda o tema sobre a colisão de direitos fundamentais e o princípio do não 
retrocesso em matéria ambiental, em especial, quando judicializados. Vide: Direito ambiental de 
conflitos, p. 264. 
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do Código Florestal, reafirmou, entre outras orientações, que: 

[...] as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros 
valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado 
de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às 
necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, 
não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária 
ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, 
caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de 
„retrocesso ambiental‟, ignorando as diversas nuances que permeiam 
o processo decisório do legislador, democraticamente investido da 
função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais 
e objetivas. 124 

Com efeito, não se pode admitir pura e simplesmente que a natureza 

prevaleça sempre, esquecendo-se dos demais aspectos e circunstânias que 

gravitam ao redor de toda e qualquer problemática ambiental, em particular, do valor 

da vida do homem e suas relações com o meio ambiente.  

2.1.5 Princípio da dignidade da pessoa humana 

ANTUNES defende que “a dignidade da pessoa humana é o núcleo da 

ordem jurídica democrática”, não havendo como “se afastar a centralidade do 

princípio em nosso Direito Ambiental.” 125 

Conforme o citado autor, o artigo 225 da Constituição tem fundamento no 

princípio da dignidade da pessoa humana e nele encerra sua própria justificativa de 

ser e estar no corpo constitucional. Relaciona-se intimamente, sem dúvida, com o 

Princípio do direito à sadia qualidade de vida. 

Na Declaração da Rio/92 o Princípio foi abertamente enunciado: “Os 

seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 

sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 

natureza”. (Princípio 1). 

Com base no mesmo dispositivo, MILARÉ proclama a existência do 

Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da 

pessoa humana: “[...] configura-se, na verdade, como extensão do direito à vida, 

                                            
124

 Fonte: <https://www.conjur.com.br/dl/acordao-codigo-florestal.pdf> Acesso em 01 set. 2020. 
125

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, p. 23. 

https://www.conjur.com.br/dl/acordao-codigo-florestal.pdf
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quer sob o enfoque da própria existência física e saúde dos seres humanos, quer 

quanto ao aspecto da dignidade dessa existência – a qualidade de vida -, que faz 

com que valha a pena viver”. 126 

Sem dúvida, estamos diante de mais um direito fundamental previsto na 

Constituição, qual seja, o de viver uma vida digna e isso somente é possível em um 

meio ambiente equilibrado e saudável para todos os seres vivos. A dignidade da 

pessoa humana não pode ser vista com olhos pequenos ou apequenados, senão 

com visão global e atenta a todas as necessidades da vida com dignidade, por mais 

difícil que possa ser a conquista deste ideal humano.  

A Constituição trouxe, em seu artigo inaugural, justamente a dignidade da 

vida humana como um de seus fundamentos, sendo inconstitucional qualquer 

entendimento ou provimento que amesquinhe essa baliza republicana. 127   

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o Princípio como um dos 

fundamentos de sua decisão, ao dispor que o “saneamento básico, portanto, é 

pressuposto para o pleno gozo dos direitos à saúde, à vida e à própria dignidade da 

pessoa humana - fundamento da República, conforme preceituado no art. 1º, III da 

Carta Maior”. 128 

                                            
126

 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 1064-1065. 
127

 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana”. 

128
 Resp 1366331/RS. Segue o acórdão: “DO DIREITO AO SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE E MEIO 
AMBIENTE EQUILIBRADO. - O Estado possui o dever constitucional de zelar pela saúde, 
segurança, bem estar, saneamento básico e demais direitos sociais que assegurem a existência 
digna do indivíduo. - Primeiramente, cabe definir o que é saneamento básico.   Este é um conjunto 
de procedimentos adotados em determinada região com o escopo de proporcionar uma situação 
higiênica saudável para os habitantes. - Nota-se, destarte, que o saneamento básico possui 
intrínseca relação com os direitos à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
porquanto essencial para que o indivíduo não viva em contato direto com material orgânico 
prejudicial à saúde. - O saneamento básico como garantidor do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é instrumentalizado mediante infraestrutura de canalização e técnicas de tratamento 
de esgoto - sem deixar que o dejetos orgânicos do esgoto entrem em contato com lençóis 
freáticos, rios, reservatórios de água etc. - José Afonso da Silva ensina que o "meio ambiente é, 
assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca assumir uma 
concepção unitária do ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais” (Direito ambiental 
constitucional, p. 2, 2007). - A falta de saneamento básico gera sérios problemas para a saúde da 
população. As consequências dessa omissão estatal têm sido mais graves para as classes 
sócioeconômicas desfavorecidas. - Em um estudo sobre a inter-relação entre o saneamento 
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Não é possível delimitar um Princípio tão abrangente, lembrando que os 

Princípios ambientais se complementam cotidianamente, na medida em que há o 

pleno reconhecimento de que o meio ambiente sadio é pressuposto ou condição da 

dignidade do homem em sua vida na terra. 

2.1.6 Princípio da solidariedade intergeracional 

Na Carta Magna encontra-se um dos fundamentos normativos da 

solidariedade no inciso I do artigo 3º, porquanto constituem “objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil” a construção de uma “sociedade livre, justa e 

solidária”. 

O constituinte de 1988 pretendeu viabilizar um projeto de sociedade que 

primasse pela liberdade, justiça e solidariedade, espraiando tais objetivos sobre 

todos os demais dispositivos constitucionais, de molde a lhes dar uma direção 

exegética e normativa. Tanto foi desta forma, que o Princípio vem igualmente 

positivado no basilar artigo 225, quando determina ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defender e preservar o meio ambiente para “as presentes e futuras 

gerações”. 

Desta forma, foi constitucionalmente estabelecida uma solidariedade da 

                                                                                                                                        
básico e o direito à saúde, explicitou-se o grande risco à saúde pública que a omissão estatal no 
tratamento de esgotos pode causar (Damasceno, 2010, "Saneamento Básico, Dignidade da 
Pessoa Humana e Realização dos Valores Fundamentais"): - "Grande parte das internações 
hospitalares de crianças e a própria mortalidade infantil decorre de falta de saneamento básico. O 
jornal Folha de S. Paulo de 17 de dezembro de 1999 noticiou que 29 pessoas morrem no Brasil a 
cada dia em decorrência de falta de água encanada, rede regular de esgoto ou coleta de lixo. O 
cálculo fora feito por estudo da FUNASA a pedido do próprio jornal. Na mesma edição, o jornal 
informava que a política de combate à mortalidade infantil esbarrava na falta de saneamento 
básico. O mesmo jornal, em edição de 16 de julho de 2000, trazia estudo que indicava que o  
número de mortes por doenças decorrentes da falta de saneamento básico era superior aos 
mortos por AIDS. As doenças e outros males decorrentes da falta de saneamento básico são 
diversas e podem ser divididas em três origens: I   – doenças relacionadas com a ausência de 
redes de esgotos; II – doenças relacionadas com água contaminada; e III - doenças e 
consequências da ausência de tratamento do esgoto sanitário (...)". - O direito à saúde é direito 
fundamental, estendendo-se ao conceito de bem-estar físico, mental, social, integração ao meio 
ambiente e à sociedade - bem como à capacidade de exercício de direitos individuais. A falta de 
saneamento básico pode obstar o gozo do direito à saúde, estando até mesmo relacionado a 
casos de mortalidade infantil. - O saneamento básico, portanto, é pressuposto para o pleno gozo 
dos direitos à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana - fundamento da República, 
conforme preceituado no art. 1º, III da Carta Maior. Fonte: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201201255122&dt_publicacao=1
9/12/2014> Acesso em 22 abr. 2020, grifos nossos. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201201255122&dt_publicacao=19/12/2014
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201201255122&dt_publicacao=19/12/2014
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atual geração para com ela mesma (sincrônica) e com as seguintes (diacrônica), a 

fim de que estas possam também usufruir dos recursos naturais herdados, e assim 

sucessivamente. Cada geração tem a responsabilidade de manter e de entregar um 

meio ambiente equilibrado, sadio e perene para a próxima (solidariedade 

intergeracional) 129. Por isso mesmo, as nossas ações devem ser coroadas de 

cuidado e de responsabilidade para com o meio ambiente em que vivemos.  

Esta dimensão é atemporal, porquanto é difícil precisar quando uma 

geração sucede a outra e esta percepção vem insculpida no Princípio 3 da Rio/92: 

O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir 
que sejam atendidas equitativamente as necessidades de 
desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e 
futuras.  

Tal orientação já constava da nossa Carta Magna, cabendo-nos promover 

a sua efetivação real e diária em nosso cotidiano. É incumbência do Estado, e de 

todos nós, o cumprimento dessa obrigação para com o futuro humano e do planeta. 

MATEO define a solidaridad como megaprincípio. Explica o autor 

espanhol: 

Este principio tiene intrínseca validez y operatividad por lo que 
debería razonablemente esperarse su efectividade en círculos 
sociales progresivamente ampliados. Su transcendencia para la 
tutela del ambiente opera en una doble dimensión: intercomunitaria e 
intergeracional.  

La importancia de la aplicación de este principio para la efectividad 
de la tutela ambiental se deriva de las propias exigencias de la 
justicia distributiva, lo que es válido tanto a escala extra como 
intracomunitaria y nacional. 130  

O STJ reafirmou a força dos Princípios, ao dizer que os instrumentos da 

tutela ambiental, extrajudicial ou judicial, “são orientados por seus princípios 

                                            
129

 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente, p. 1066. 
130

 “Esse princípio tem validade e operabilidade intrínsecas, de modo que sua eficácia em círculos 
sociais progressivamente expandidos deve ser razoavelmente esperada. Sua importância para a 
proteção do meio ambiente opera em uma dupla dimensão: intercomunitária e intergeracional. A 
importância da aplicação desse princípio para a efetividade da proteção ambiental decorre das 
demandas de justiça distributiva, que é válida tanto em escala extracomunitária, quanto nacional” 
(tradução livre). MATEO, Ramón Martín. Manual de Derecho Ambiental. 2. ed. Madrid: Editorial 
Trivium, 1998, p. 48.  
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basilares, quais sejam, Princípio da Solidariedade Intergeracional, da Prevenção, da 

Precaução, do Poluidor-Pagador, da Informação, da Participação Comunitária, 

dentre outros, tendo aplicação em todas as ordens de trabalho (prevenção, 

reparação e ressarcimento)”. 131 

A menção e a utilização concreta dos Princípios ambientais pela Corte, 

que é a encarregada de unificar a aplicação da legislação ordinária, reforça 

indiscutivelmente a importância do estudo e da compreensão desse cabedal para a 

efetividade do Direito Ambiental no Brasil de hoje.    

2.1.7 Princípio do controle do poluidor pelo Poder Público 

O Princípio também é conhecido como Princípio do limite, consistindo na 

obrigação de o Estado estabelecer e fiscalizar a observância dos parâmetros 

aceitáveis para lançamento de matéria no meio ambiente, preservando-se a saúde 

pública e a natureza. 

Desde os idos de 1981, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 

preconiza o estabelecimento de “padrões de qualidade ambiental”, a teor do inciso I 

do artigo 9º. 132  

Atualmente, o Princípio tem assento constitucional, porquanto o artigo 23 

prevê a competência comum de todos os entes políticos para preservação das 

florestas, da fauna e da flora, bem assim da proteção do meio ambiente e combate à 

                                            
131

 “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO. ART. 3º DA LEI 
7.347/85. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER COM 
INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 2. O meio ambiente equilibrado - 
elemento essencial à dignidade da pessoa humana -, como "bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida" (art. 225 da CF), integra o rol dos direitos fundamentais. 3. 
Tem o meio ambiente tutela jurídica respaldada por princípios específicos que lhe asseguram 
especial proteção. 4. O direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a 
prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento. 5. Os instrumentos de tutela 
ambiental - extrajudicial e judicial - são orientados por seus princípios basilares, quais sejam, 
Princípio da Solidariedade Intergeracional, da Prevenção, da Precaução, do Poluidor-Pagador, da 
Informação, da Participação Comunitária, dentre outros, tendo aplicação em todas as ordens de 
trabalho (prevenção, reparação e ressarcimento). [...]”.  REsp 1115555/MG. Fonte: < 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 22 abr. 2020. 

132
 “Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: I - o estabelecimento de padrões 
de qualidade ambiental.” 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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poluição. 133  

Existe, portanto, um consórcio federativo que visa à proteção do meio 

ambiente e ao combate de todas as formas de poluição, preservando-se, com isso, 

as florestas, a fauna e a flora, alcançando-se, assim, o bem-estar de todos. 134  

O exercício desta obrigação estatal se dá pelo poder de polícia inerente 

ao Estado, o qual se caracteriza, em geral, pela limitação dos direitos individuais 

patrimoniais, consistentes em atividades econômicas com potencial ou visivelmente 

poluidoras. Um dos instrumentos de controle, a par de outros, são os termos de 

ajustamento de conduta que levem à cessação das atividades prejudiciais à 

natureza.  

O inciso V, do artigo 225, da Carta Magna também legitima a ação estatal, 

ao possibilitar o controle da “produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente”. 

Os limites ambientais devem estar condicionados às possibilidades do 

meio ambiente em que se inserem, bem assim a par de pressupostos tecnológicos, 

econômicos e sociais, de tal forma que não se altere essencialmente a natureza que 

abriga e suporta a matéria inatural. 

Quando são superados os limites e as capacidades ambientais, estamos 

falando em poluição e, por incrível que pareça, a interconectividade global 135 nos 

aponta que uma poluição produzida em terra prejudica o mar:  

                                            
133

 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar 
as florestas, a fauna e a flora”. A respeito: “No Brasil, o princípio encontra respaldo em vários 
pontos da lei ordinária (v.g., art. 5º, §6º, da Lei 7.347/1985) e na própria Constituição Federal, que, 
expressamente, diz ser incumbência do Poder Público „controlar a produção, a comercialização e 
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente‟ (art. 225, §1º, V).” MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1074. 

134
 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1073. 

135
 Globalização: “Significa a experiência cotidiana da ação sem fronteiras nas dimensões da 
economia, da informação, da ecologia, da técnica, dos conflitos transculturais e da sociedade civil, 
(...) que transforma o cotidiano com uma violência inegável e obriga todos a se acomodarem a sua 
presença e a fornecer respostas.” BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos de globalismo 
e respostas à globalização. Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 47. 
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The importance of connectivity in the international and national 
planning for sustainability is easily illustrated. The U.N. Convention on 
the Law of the Sea has been ratified by 147 nations. Scientific 
evidence abounds that the oceans are troubled by a combination of 
land-based pollution, practices in the maritime sector, and climate 
change. In describing the need for this global convention to protect 
oceans, the U.N. points to the concerns of scientists that “the ocean‟s 
regenerative capacity will be overwhelmed by the amount of pollution 
it is subjected to by man”. 136 

A extrapolação de limites razoáveis nos levará, inexoravelmente, ao 

abuso do meio ambiente, com reflexos graves e difíceis de serem revertidos ao 

longo dos tempos, quebrando-se, em especial, a confiança da nova geração em 

receber uma natureza preservada e viva da atual. 

2.1.8 Princípio da função socioambiental da propriedade 

O artigo 5º da Constituição assegura, como Princípio fundamental, o 

direito de propriedade no inciso XXII, assentando, logo em seguida, que: “XXIII - a 

propriedade atenderá a sua função social”. 137 

Os comandos constitucionais garantem que, sobre a propriedade, “está 

gravada naturalmente uma hipoteca social perpétua: o cumprimento da função 

social”. 138 

O Código Civil de 2002, diferentemente de seu antecessor de 1916, 

                                            
136

 “A importância da conectividade no planejamento internacional e nacional para a sustentabilidade 
é facilmente ilustrada. A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar foi ratificada por 147 nações. 
Abundam as evidências científicas de que os oceanos são perturbados por uma combinação de 
poluição de origem terrestre, práticas no setor marítimo e mudanças climáticas. Ao descrever a 
necessidade desta convenção global para proteger os oceanos, a ONU aponta para a 
preocupação dos cientistas de que „a capacidade regenerativa do oceano será superada pela 
quantidade de poluição a que é submetido pelo homem‟" (tradução livre). NOLON, John R.; 
SALKIN, Patricia E. Climate change and sustainable development law in a nutshell. St. Paul: 
West Publishing, 2011, p. 28. 

137
 HIRONAKA, lembrando as lições de Léon Duguit, explica o pensamento do professor de Direito 
Civil da Universidade de Bordéus, França: “[...] Para ele, a propriedade, como riqueza que é, havia 
de ser dinâmica. Sua inércia e, acrescente-se, seu mau uso, atingem toda a coletividade e 
prejudicam seus componentes. Em decorrência, o Estado poderá intervir obrigando o proprietário 
a dar-lhe a destinação que lhe é inerente, vez que, hodiernamente, o direito de propriedade 
implica mais deveres que direitos”. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Atividade 
agrária e proteção ambiental: simbiose possível. São Paulo: Cultural Paulista Ltda., 1997, p. 22-
23.  

138
 PINTO JÚNIOR, Joaquim Modesto; FARIAS, Valdez Adriani. Função social da propriedade: 
dimensões ambiental e trabalhista. Brasília: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, 
2005, p. 13. 
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proclamou que a propriedade tem função ambiental no parágrafo 1º do artigo 1.228, 

nos seguintes termos: 

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas.  

Assim, aquele vetusto direito de propriedade não existe mais entre nós, 

porquanto a sociedade brasileira, agora predominantemente urbana, necessita que a 

propriedade cumpra papéis antigamente impensados e, até, desnecessários na 

época primitiva. Todavia, tanto a propriedade urbana, quanto a rural deverão atender 

as suas funções sociais, devidamente explicitadas no arcabouço jurídico pátrio, 

sendo a dimensão ambiental mais uma delas.  

A propósito, a propriedade urbana “cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor” 139, consoante disposição constitucional do artigo 182, §2º.   

De seu turno, a função social da propriedade rural também está prefixada 

no artigo 186 da Constituição, devendo atentar para uma utilização adequada dos 

recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 140 

Assim sendo, a propriedade imóvel está condicionada a diversas funções 

sociais, podendo sofrer sanções administrativas e judiciais. A propriedade deve estar 

voltada ao bem estar de todos e ao equilíbrio ambiental, sendo inconstitucional 

qualquer legislação que contrarie este comando.  

Com base neste Princípio, o Poder Público tem exigido do produtor rural a 

recomposição da Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente, mesmo 

que não tenha sido ele o responsável pelo desmatamento. 

                                            
139

 A Lei 10.257/2001 regulamentou os artigos 182 e 183 da CF.  
140

 “Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - 
aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”. 
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Quando se diz que a propriedade privada tem uma função social, na 
verdade está se afirmando que ao proprietário se impõe o dever de 
exercer o seu direito de propriedade, não mais unicamente em seu 
próprio e exclusivo interesse, mas em benefício da coletividade, 
sendo precisamente o cumprimento da função social que legitima o 
exercício do direito de propriedade pelo seu titular. 141 

Outrossim, além de proibir condutas que atentem contra o meio ambiente, 

a função social da propriedade autoriza que o Poder Público exija do proprietário 

ações positivas de recomposição da natureza. 142 É necessário lembrar que este tipo 

de obrigação é propter rem, ou seja, da própria coisa imóvel, não sendo levado em 

conta o fato de o atual proprietário ser, ou não, o responsável pelo desmatamento ou 

qualquer outra agressão.  

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a tese 

da imprescritibilidade no RE 654833/AC: “É imprescritível a pretensão de reparação 

civil de dano ambiental”. 143 

Tal obrigação civil, não se discute mais, é imprescritível e adere à coisa 

                                            
141

 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 350-351. 

142
 “Dessa feita, o uso da propriedade pode e deve ser judicialmente controlado, impondo-se-lhe as 
restrições que forem necessárias para a salvaguarda dos bens maiores da coletividade, de modo 
a conjurar, por comandos prontos e eficientes do Poder Judiciário, qualquer ameaça ou lesão à 
qualidade de vida”. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1079. 

143
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. 
DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve 
prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da 
inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, 
preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso 
ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por 
sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa 
inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do 
prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de 
prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o 
reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado 
patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente 
em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser 
direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados 
internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da 
coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 
5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o 
reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. [...]. 
Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano 
ambiental”. RE 654833/AC, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 20/04/2020, 
Publicação: 24/06/2020, Órgão julgador: Tribunal Pleno. Fonte: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur427220/false> Acesso em 01 set. 2020. 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur427220/false
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imóvel, obrigando o titular e seus sucessores à reconstrução ambiental.  

Esta nova situação impõe a necessidade de repensarmos as funções das 

serventias do Registro de Imóveis, pois se tornou possível atualizarmos as 

matrículas das propriedades imobiliárias com as informações ambientais, 

notadamente quanto às imputações civis reparatórias.  

Desta forma, cumprem-se com os objetivos da informação ambiental e da 

publicidade registral, tão necessárias nos dias atuais, não só para garantir a 

reparação do meio ambiente, como também para fomentar os proprietários a 

cumprirem a função ambiental da propriedade imóvel.   

2.1.9 Princípio da cooperação entre os povos 

A Constituição prevê como Princípio das relações internacionais do Brasil 

com os Estados estrangeiros a “cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade”, consoante preconiza o artigo 4º, inciso IX, daí afluindo um Princípio 

ambiental identificado pela doutrina como sendo o princípio da cooperação entre os 

povos. 144 

Considerando que as agressões ao meio ambiente, muitas vezes, têm 

atravessado fronteiras, nada mais sensato que ocorra uma participação internacional 

em busca de soluções ambientais para os problemas que, cada vez mais, têm 

caráter transnacional. Como exemplo, os riscos que o aquecimento global importa 

para todos, países ricos e pobres: 

As the above context reveals, global warming presents questions not 
only about obligations that the global community owes to vulnerable 
populations, other species, and future generations; there is also the 
issue of whether developed nations, which have benefited from 
unregulated emissions, should have a greater duty to reduce global 
emissions today and in the future. 145 

                                            
144

 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1081. 
145

 MACDONNELL, Lawrence J.; BATES, Sarah F. The evolution of natural resources law and 
policy. Chicago: Amarican Bar Association Publishing, 2010, p. 38. “Como o contexto acima 
revela, o aquecimento global apresenta questões não apenas sobre as obrigações que a 
comunidade global deve às populações vulneráveis, outras espécies e gerações futuras; há 
também a questão de se as nações desenvolvidas, que se beneficiaram de emissões não 
regulamentadas, deveriam ter um dever maior de reduzir as emissões globais hoje e no futuro” 
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Assim, apesar de terem a autonomia e a soberania para exploração e uso 

de seus recursos naturais, os Estados têm a obrigação moral e ética de cuidarem 

para que suas ações sejam conscientes quanto à importância da natureza no 

contexto da vida humana, especialmente, no contexto global em que estão inseridas. 

O problema para a defesa do meio ambiente mundial é simples: o Estado 

cria o direito interno e internacional, sem atentar para a integridade ecológica. Daí 

surge a importância da existência de „interesses comuns‟ dos países, os quais 

podem, em alguma medida, abrandar ou limitar a soberania de si mesmos, de tal 

forma a permitir uma governança  global em matéria de meio ambiente, a partir de 

convenções e tratados internacionais que reconheçam a importância e o valor da 

ecologia para todos, como sustenta BOSSELMAN. 146 

Da mesma forma que os danos ecológicos, a tecnologia, a informação, as 

comunicações, o terrorismo, etc. não respeitam fronteiras físicas ou jurídicas, a 

soberania territorial e a sustentabilidade ecológica não devem competir, mas devem 

se complementar:  

As consequências do atual sistema antropocêntrico, centrado no 
estado, para a qualidade da proteção do ambiente são graves e de 
longo alcance. O foco na soberania territorial leva a uma dominação 
dos países pobres pelos ricos, dos interesses de hoje sobre os de 
amanhã e das necessidades humanas sobre as necessidades 

ambientais.  147  

 A forma de superar o problema (soberania territorial x meio ambiente 

global) seria um tratado mundial de governança ambiental, considerando a natureza 

um patrimônio comum da humanidade, de molde a criar um dever de proteção 

internacional para o meio ambiente da Terra. 148 

                                                                                                                                        
(tradução livre). Outrossim: “Sabe-se que o meio ambiente não conhece fronteiras políticas, sendo 
curial uma mútua cooperação entre as nações. Fenômenos poluidores geralmente ultrapassam as 
divisas territoriais de uma nação e atingem o território de outra, a exemplo da emissão de 
poluentes na atmosfera que venham a causar o efeito estufa e a inversão térmica”. AMADO, 
Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 71. 

146
 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 190-191. 

147
 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade, p. 202. 

148
 “A Terra não é a soma de um planeta físico, de uma biosfera e da humanidade. A Terra é uma 
totalidade complexa físico-biológica-antropológica, onde a vida é uma emergência da história da 
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A Rio/92 explicitou com muita clareza esse entendimento: 

Princípio 2 

Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os 
princípios do direito internacional, têm o direito soberano de explorar 
seus próprios recursos segundo suas próprias políticas de meio 
ambiente e de desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar 
que atividades sob sua jurisdição ou seu controle não causem danos 
ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da 
jurisdição nacional.   

Os acordos bilaterais e multilaterais de comércio devem prever, também, 

que os países signatários se comprometam com a agenda ambiental, de molde a 

induzir uma troca econômica que também possua valores ambientais, fomentando o 

desenvolvimento das nações com qualidade e respeito ao meio ambiente, a fim de 

proporcionar às suas populações uma sadia qualidade de vida.  

Na União Europeia vige el principio de integración de la consideración 

ambiental en las demás políticas, significando: 

La integración de las exigencias de la protección del 
medioambiente en el resto de las políticas que desarrolla la 
Unión resulta ineludible si se quiere lograr una tutela ambiental 
mínimamente eficaz, debido a la propia naturaleza compleja y 
polifacética que presentan los problemas ambientales. 149 

Com efeito, todas as políticas públicas devem ter em mente as exigências 

e necessidades ambientais, operando-se globalmente a defesa da natureza: 

1.3 The international dimension of environmental law 

[...] In This Common Inheritance which sets out the framework for UK 
policy, it is stated that the threat of pollution „can oly be overcome if all 
nations work together...One country‟s pollution can be every country‟s 
predicament‟. 150 

                                                                                                                                        
Terra, e o homem, uma emergência da história da vida terrestre”. MORIN, Edgar. A cabeça bem-
feita: repensar a reforma. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 40. 

149
 “A integração das exigências relativas à proteção do ambiente nas restantes políticas 
desenvolvidas pela União é inevitável para se alcançar uma proteção ambiental minimamente 
eficaz, devido à natureza complexa e multifacetada dos problemas ambientais” (tradução livre). 
CUTANDA, Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. Administración y legislación 
ambiental. Actualizado y adaptado al EEES. Madrid: Editorial Dykynson, 2013, p. 175. 

150
 “1.3 A dimensão internacional do direito ambiental [...] Nesta herança comum que estabelece a 
estrutura para a política do Reino Unido, afirma-se que a ameaça de poluição „só pode ser 
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 Os malefícios precisam ser combatidos por todos os Estados, 

principalmente quando já chegamos ao consenso de se saber que o planeta é nosso 

e nossa é a responsabilidade em mantê-lo e melhorá-lo para as futuras gerações.    

2.2 PRINCÍPIOS AMBIENTAIS LEGAIS  

Todos os sistemas jurídicos tendem, com o passar dos tempos, a 

incorporar Princípios em seus textos legislativos, tornando-os, na expressão comum 

dos juristas, em princípios positivados. Assim, de formulações históricas 

consagradas e aceitas socialmente, passam a um grau de especialização muito 

peculiar aos dispositivos de Lei, quanto então regulam objetiva e concretamente a 

vida das pessoas e das sociedades, com uma abstração bastante mitigada, própria 

de artigos e incisos, cuja aplicação é direta e imediata. 

Assim, vamos verificar aqueles Princípios que se tornaram regras 

jurídicas dispostas na nossa legislação ambiental.  

2.2.1 Princípios usuário-pagador e poluidor-pagador 

Pelos efeitos do Princípio do usuário-pagador, o consumidor deve 

suportar todos os ônus econômicos da utilização dos recursos naturais, ou seja, os 

custos necessários a tornar seja possível o próprio uso e os custos provindos de sua 

utilização: 

The principle basically means that the producer of goods or other 
items should be responsible for the costs of preventing or dealing with 
any pollution which the process causes. This includes environmental 
costs as well as direct costs to people or property. It also covers costs 
incurred in avoiding pollution, and not just those related to remedying 
any damage. There is a very strong link between the principle and the 
idea that prevention is better than cure. 151  

                                                                                                                                        
superada se todas as nações trabalharem juntas ... A poluição de um país pode ser a situação de 
todos os países‟" (tradução livre). WOLF, Susan; WHITE, Anna. Principles of environmental law. 
Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 1997, p. 7. 

151
 “O princípio basicamente significa que o produtor de bens ou outros itens deve ser responsável 
pelos custos de prevenção ou tratamento de qualquer poluição que o processo cause. Isso inclui 
custos ambientais, bem como custos diretos para pessoas ou propriedades. Também cobre os 
custos incorridos para evitar a poluição, e não apenas aqueles relacionados com a reparação de 
quaisquer danos. Existe uma ligação muito forte entre o princípio e a ideia de que é melhor 
prevenir do que remediar” (tradução livre). BELL, Stuart. Environmental law. Fourth Edition. 
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Desta forma, esses custos não são transferidos ao Poder Público e, muito 

menos, aos cidadãos e às empresas que não os utilizaram: “O uso dos recursos 

naturais pode ser gratuito, como pode ser pago. A raridade do recurso, o uso 

poluidor e a necessidade de prevenir catástrofes, entre outras coisas, podem levar à 

cobrança do uso dos recursos naturais”. 152
 

Atualmente, não há dúvida de que é recomendável que o acesso aos 

recursos naturais pelo usuário seja oneroso 153, ajustando-se o valor de cobrança de 

acordo com a oferta e a demanda pelo bem ambiental, com o uso poluidor ou não, e 

com a necessidade de se criar mecanismos de preservação ou de prevenção de 

crises ambientais, entre outros fatores. A Lei 6.938/1981, que traçou a Política 

Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu essa ideia como diretriz, visando a 

imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e indenizar os 

danos causados e, ao usuário, a contribuição pecuniária pela utilização dos recursos 

ambientais. 

De outro lado, os custos do uso e da consequente redução dos recursos 

naturais deverão ser considerados no sistema de preços do produto final, evitando-

se a escassez pela reflexão econômica dos custos ambientais nos preços das 

mercadorias e dos serviços:  

Assenta-se este princípio na vocação redistributiva do Direito 
Ambiental e se inspira na teoria econômica de que os custos sociais 
externos que acompanham o processo produtivo (v.g., o custo 
resultante dos danos ambientais) precisam ser internalizados, vale 
dizer, que os agentes econômicos devem levá-los em conta ao 
elaborar os custos de produção e, consequentemente, assumí-los. 
Busca-se, no caso, imputar ao poluidor o custo social da poluição por 
ele gerada, engendrando um mecanismo de responsabilidade por 
dano ecológico, abrangente dos efeitos da poluição não somente 
sobre bens e pessoas, mas sobre toda a natureza. Em termos 

                                                                                                                                        
London: Blackstone Press, 1997, p. 124. 

152
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 85. 

153
 MILARÉ destaca que é “importantíssimo criar uma mentalidade objetiva a respeito deste princípio 
do usuário-pagador, porquanto o uso dos elementos naturais e o usufruto do patrimônio ambiental 
(nacional, estadual ou municipal) podem afetar o interesse social maior, que é o grande referencial 
do bem trazido para o uso dos interessados. Seria supérfluo dizer que, em caso de uso de bens 
ambientais para fins econômicos geradores de lucro para empreendedores privados, o pagamento 
não é apenas justo, é necessário e impositivo”. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1077-
1078. 



72 
 

econômicos, é a internalização dos custos externos. 154 

Outra das formas de se concretizar o princípio do usuário-pagador se dá 

pela compensação ambiental, visando contrabalançar um prejuízo ou dano atual, ou 

mesmo futuro, ao meio ambiente. A variável deve ser prevista pela empresa usuária 

do recurso natural, compondo os custos do projeto. Por sua vez, o órgão ambiental 

licenciador deverá exigir o Estudo de Impacto Ambiental, avaliando os prejuízos ao 

meio ambiente e as medidas compensatórias propostas, a fim de autorizar, ou não, a 

atividade. De qualquer forma, alerta MACHADO:  

O princípio usuário-pagador não é uma punição, pois mesmo não 
existindo qualquer ilicitude no comportamento do pagador ele pode 
ser implementado. Assim, para tornar obrigatório o pagamento pelo 
uso do recurso ou pela sua poluição não há necessidade de ser 
provado que o usuário e o poluidor estão cometendo faltas ou 
infrações. O órgão que pretenda receber o pagamento deve provar o 
efetivo uso do recurso ambiental ou a sua poluição. A existência de 
autorização administrativa para poluir, segundo as normas de 
emissão regularmente fixadas, não isenta o poluidor de pagar pela 
poluição por ele efetuada. 155  

Concluindo, é o usuário quem deve suportar todos os ônus econômicos 

advindos da utilização dos bens naturais, não os transferindo aos Poderes Públicos 

e, muito menos, aos demais cidadãos e às empresas que não os utilizaram.  

No que tange ao Princípio do poluidor-pagador, evidentemente, aquele 

que poluiu ou ainda polui (pessoa física ou jurídica) deve ser onerado com os custos 

da reparação ambiental. 156 

Na doutrina espanhola, temos a mesma diretriz quien contamina paga:  

De acuerdo con este principio, los costes de la contaminación han de 
imputarse al „agente contaminante‟, entendiendo por tal, [...], a la 
persona física o jurídica sometida a derecho privado o público que 
directa o indirectamente deteriora el medioambiente o crea las 

                                            
154

 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1074. 
155

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, p. 86.  
156

 Consoante jurisprudência do STJ: “Qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, 
público ou privado, no Direito brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza 
objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in 
integrum, da prioridade da reparação in natura, e do favor debilis, este último a legitimar uma série 
de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova 
em favor da vítima ambiental. Precedentes do STJ”. REsp. REsp 1071741 / SP. Fonte: < 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 22 abr. 2020. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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condiciones para que se produzca dicho deterioro. Este agente 
contaminante debe soportar el coste de las medidas necesarias para 
eliminar la contaminación o para su reducción hasta un nivel que se 
considere aceptable según los objetivos o estándares de calidad 
ambiental adoptados, evitándose de esta forma que la política de 
protección del medioambiente se costee con cargo a fondos públicos 
y recaiga, en definitiva, sobre todos los contribuyentes. Con ello se 
pretende, como vimos, el logro de una actividad económica más 
respetuosa con el medioambiente, que tome en consideración los 
costes ambientales que conlleva la producción y consumo de bienes 
económicos. 157 

O Superior Tribunal de Justiça adotou este entendimento, dispondo que o 

sistema jurídico adota o Princípio da reparação integral, sendo corolário o Princípio 

do poluidor-pagador, “a impor a responsabilização por todos os efeitos decorrentes 

da conduta lesiva, incluindo o prejuízo suportado pela sociedade, até que haja a 

fundamental e absoluta recuperação, in natura inclusive, do bem lesado”. 158 

Na Inglaterra o sistema jurídico também adota o Princípio do poluidor-

pagador. Naquele país, como aqui no Brasil, procura-se garantir que os custos dos 

danos ambientais causados pelas atividades poluidoras sejam integralmente 

                                            
157

 “De acordo com este princípio, os custos da poluição devem ser imputados ao 'agente poluente', 
entendido como [...], a pessoa singular ou coletiva sujeita ao direito privado ou público que direta 
ou indiretamente deteriora o meio ambiente ou cria as condições para que tal deterioração ocorra. 
Este poluente deve suportar o custo das medidas necessárias para eliminar a poluição ou reduzi-
la a um nível que seja considerado aceitável de acordo com os objetivos ou padrões de qualidade 
ambiental adotados, evitando assim que a política de proteção ambiental seja custeada com cobra 
para fundos públicos e recai, em última instância, sobre todos os contribuintes. Pretende-se, como 
vimos, concretizar uma actividade económica mais respeitadora do ambiente, que tenha em conta 
os custos ambientais envolvidos na produção e no consumo de bens económicos” (tradução livre). 
CUTANDA, Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. Administración y legislación 
ambiental. Actualizado y adaptado al EEES. Madrid: Editorial Dykynson, 2013, p. 174. 

158
 Importante destacar do julgado: “[...] Ora, sabe-se que o Direito Ambiental adota, amplamente, a 
teoria da desconsideração da personalidade jurídica (in casu, v.g., os arts. 4º da Lei 9.605/1998, 
81 e 82 da Lei 11.101/2005). Sua incidência, assim, na Ação Civil Pública, vem a se impor, em 
certas situações, com absoluto rigor. O intuito é viabilizar a plena satisfação de obrigações 
derivadas de responsabilidade ambiental, notadamente em casos de insolvência da empresa 
degradadora. No que tange à aplicação do art. 4º da Lei 9.605/1998 (= lei especial), basta tão 
somente que a personalidade da pessoa jurídica seja „obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados à qualidade do meio ambiente‟, dispensado, por força do princípio da reparação in 
integrum e do princípio poluidor-pagador, o requisito do „abuso‟, caracterizado tanto pelo „desvio 
de finalidade‟, como pela „confusão patrimonial‟, ambos próprios do regime comum do art. 50 do 
Código Civil (= lei geral)”. O caso tratava de uma indústria de malhas, situada no território 
catarinense, em estado falimentar, situação que implicou na desconsideração da personalidade 
jurídica da empresa para fins de recuperação e reparação ambiental, dando-se eficácia ao Direito 
Ambiental. REsp 1339046/SC. Fonte:   
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2716
0504&num_registro=201201723708&data=20161107&tipo=51&formato=PDF> Acesso em 22 abr. 
2020. 
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suportados pelo responsável por essa poluição. Para eles, o Princípio significa: 

- the polluter should pay for the administration of the pollution control 
system; and 

- the polluter should pay for the consequences of the pollution – for 
example, compensation and clean-up. 

[...] On the one hand, the polluter pays for the adminstrative 
frameword via the scheme of fees and charges levied by the 
regulatory authorities. The costs associated with pollution prevention, 
such as the installation of abatement technologies, should also be 
borne in full by the polluter. [...]. 159 

Nesta seara, há ainda a decisão paradigmática proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADI 3378-6/DF, Relator Mininstro Carlos Britto. Do voto destaca-

se que o “art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a 

significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos 

custos ambientais derivados da atividade econômica”. A Suprema Corte também 

definiu, em relação ao valor da compensação, que este deve ser aferido 

“proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o 

contraditório e a ampla defesa”. 160    

Na Argentina, tal orientação igualmente está no texto Constitucional:  

Si por un lado existe la obligación de mantener los elementos del 
ambiente en buen estado, existe por otro lado la obligación de 
restaurarlos cuando hayan sido degradados, lo cual lleva aparejado 
el derecho de exigir al autor del daño los costes de esa reparación. El 
resarcimiento que el responsable tiene la obligación de pagar se 
calcula sobre la base del coste real de esa restauración, lo que en la 

                                            
159

 “- o poluidor deve pagar pela administração do sistema de controle da poluição; e - o poluidor deve 
pagar pelas consequências da poluição - por exemplo, compensação e limpeza. [...] Por um lado, 
o poluidor paga pelo quadro administrativo por meio do esquema de taxas e encargos cobrados 
pelas autoridades reguladoras. Os custos associados à prevenção da poluição, como a instalação 
de tecnologias de redução, também devem ser assumidos integralmente pelo poluidor. [...]” 
(tradução livre). Ainda: “The polluter should also bear the financial consequences of the pollution. 
[...] In practice, particularly in relation to historic pollution, it is not always possible to identify the 
polluter or attach liability and the costs of remediation fall onto other parties. It is sometimes hard to 
see the application of this priciple in practice”. WOLF, Susan; WHITE, Anna. Principles of 
environmental law. Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 1997, p. 16. “O 
poluidor também deve arcar com as consequências financeiras da poluição. [...] Na prática, 
principalmente em relação à poluição histórica, nem sempre é possível identificar o poluidor ou 
atribuir a responsabilidade e os custos da remediação recaem sobre terceiros. Às vezes é difícil 
ver a aplicação desse princípio na prática” (tradução livre).  

160
 Fonte: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=534983> Acesso em 
01 set. 2020. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=534983
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Constitución Nacional se denomina recomposición (art. 41). 161 

Concluindo, pode-se assentar que o Princípio do usuário-pagador tem sua 

justificativa na obrigação dos consumidores arcarem com os custos da utilização que 

fazem de quaisquer recursos naturais, enquanto que o Princípio do poluidor-pagador 

refere-se mais especificamente aos empreendimentos econômicos, que devem 

suportar os custos inerentes à prevenção de danos ambientais com suas atividades, 

bem assim, ao final, responder pela restauração da natureza, se agredida com suas 

operações.  

2.2.2 Princípio da precaução 

O Princípio tem por função alertar o Estado, no sentido de que a 

Administração Pública deve valorar e ter em conta as implicações ambientais que as 

decisões e as atividades econômicas ostentam para o futuro da sociedade, para a 

saúde pública, animal e vegetal. 162 

Evidentemente, o risco ambiental está presente em quaisquer atividades 

humanas, sendo objeto de estudo em todos os ordenamentos jurídicos, em 

particular, quando medidas são necessárias para precaver riscos desnecessários, 

em quaisquer operações econômicas:  

Both the European Union and the United States rely on the 
precautionary principle in many of their risk regulations. It is true the 
lack of a precise and generally accepted definition of the principle 
makes comparative anlysis rather difficult. Regardless of the 
definition one uses, however, it is a fact that both political systems 

                                            
161

 “Se, por um lado, há uma obrigação de manter os elementos do meio ambiente em boas 
condições, por outro lado, há uma obrigação de restaurá-los quando estiverem degradados, o que 
implica o direito de exigir o custo dessa reparação do autor do dano. A indenização que o 
responsável tem a obrigação de pagar é calculada com base no custo real dessa restauração, que 
na Constituição Nacional é chamada de recomposição (art. 41)” (tradução livre). ITURRASPE, 
Jorge Mosset; HUTCHINSON, Tomás; DONNA, Edgardo Alberto. Daño ambiental. Buenos Aires: 
Rubinzal-Culzoni, Tomo II, 1999, p. 158. 

162
 LOZANO, Ruben Serrano. El principio de precaución en la jurisprudencia española. In: La 
jurisprudencia ambiental en Europa y América Latina: una contribución para el desarrollo 
sostenible. DIZ, Jamile Bergamaschine Mata; DEL POZO, Carlos Francisco Molina; MOLINA, José 
Antonio Moreno (orgs). Belo Horizonte: Arraes Editores, 2016, p. 158-167. De acordo com o autor, 
foi a partir da década de 1990 que o princípio teve maior protagonismo, em especial, após a 
Rio/92, com a divulgação do princípio 15 da Conferência. 
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apply precaution to imported goods or services with particular vigor. 
163 

Na doutrina estrangeira, o Princípio transmite a ideia de que é “melhor 

prevenir do que remediar”, além de que a “incerteza não é desculpa para inação” e 

“incerteza requer ação” por parte do Estado e da sociedade:  

The “precautinary principle” (PP), articulated as early as the 1960s, 
has been at the forefront of this debate since the 1990s. 
Controversial, it is variously viewed as salvation or blunder. Different 
summaries of what the PP means include “better safe than sorry”, 
“uncertainty is no excuse for inaction”, and “uncertainty requires 
action”.164 

A doutrina tem distinguido o Princípio da precaução do Princípio da 

prevenção, embora existam autores que não os diferenciem165. Nós entendemos que 

são princípios diversos166, aliás como leciona DANTAS: 167 

Em outras palavras, não é por não se conhecer, com exatidão, as 
consequências possivelmente nefastas de determinada atividade 
produtiva que se irá simplesmente permiti-la. Também a incerteza 
científica pode servir de base a evitar um dano ambiental que só 
venha a conhecer no futuro. A própria concepção do Direito 
Ambiental como um direito das gerações futuras reforça a 
necessidadde de adoção deste princípio.   

A concretização do Princípio da precaução não tem por finalidade 

imobilizar as atividades econômicas: “Não se trata de precaução que tudo impede ou 
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 “Tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos contam com o princípio da precaução em 
muitas de suas regulamentações de risco. É verdade que a falta de uma definição precisa e 
geralmente aceita do princípio torna a análise comparativa bastante difícil. Independentemente da 
definição que se use, no entanto, é um fato que ambos os sistemas políticos aplicam precauções a 
bens ou serviços importados com particular vigor” (tradução livre). MAJONE, Giandomenico. 
Political institutions and the principle of precaution. In: ______. WIENER, Jonathan B; ROGERS, 
Michel D; HAMMITT, James K; SAND, Peter H. (Ed.). The realtiy of precaution: comparing risk 
regulaltion in the United States and Europe. Washington: PRF Press, 2011, p. 411. 

164
 WIENER, Jonathan B. The rhetoric of precaution. In: ______. ROGERS, Michel D; HAMMITT, 
James K; SAND, Peter H. (Ed.). The realtiy of precaution: comparing risk regulaltion in the 
United States and Europe. Washington: PRF Press, 2011, p. 4. 

165
 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 353. 

166
 MILARÉ alterou seu posicionamento, entendendo necessária a distinção: “De maneira sintética, 
podemos dizer que a prevenção trata de riscos ou impactos já conhecidos pela ciência, ao passo 
que a precaução se destina a gerir riscos ou impactos desconhecidos. Em outros termos, 
enquanto a prevenção trabalha com o risco certo, a precaução vai além e se preocupa com o risco 
incerto. Ou ainda, a prevenção se dá em relação ao perigo concreto, ao passo que a precaução 
envolve perigo abstrato”. Direito do Ambiente, p. 1069. 

167
 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental de conflitos, p. 92-93. 
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que em tudo vê catástrofes ou males. O princípio da precaução visa à durabilidade 

da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza 

existente no planeta.” 168  

O Princípio da precaução é setorial, não podendo prevalecer 

indistintamente perante outros Princípios constitucionais mais abrangentes, como 

aqueles do artigo 1º da Constituição Federal, obrigando-se a uma harmonização 

entre eles em caso de colisão, com, p. ex., o Princípio da dignidade da pessoa 

humana. 169  

Na Declaração do Rio/92 houve o lançamento do Princípio, 

especificamente na sua segunda parte:  

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com 
suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será 
utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental. (Princípio 15, grifos 
nossos).  

De se anotar que o Princípio da precaução deve ser observado por 

todos os Estados signatários, de acordo com suas peculiaridades e diante de 

uma ameaça real de danos graves ou irreversíveis, proporcionada pela ausência 

de certeza científica ou diante de uma dúvida igualmente científica. A paralisação 

da atividade pura e simples, muitas vezes, impede o desvendamento da dúvida 

e, por isso, recomenda-se a adoção de medidas protetivas até o esclarecimento 

da situação.  

Precaution is a way of coping with uncertainty. Most environmental 
policymaking and decisionmaking is typically plagued by uncertainty, 
with regard both to biogeophysical processes and socioeconomic 
costs and benefits [...]. 170  

                                            
168

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 90. 
169

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, p. 38. 
170

 SAND, Peter H. Information disclosure. In: ______. WIENER, Jonathan B; ROGERS, Michel D; 
HAMMITT, James K; SAND, Peter H. (Ed.). The realtiy of precaution: comparing risk regulaltion 
in the United States and Europe. Washington: PRF Press, 2011, p. 323. “A precaução é uma forma 
de lidar com a incerteza. A maior parte da formulação de políticas e decisões ambientais é 
tipicamente atormentada por incertezas, tanto no que diz respeito aos processos biogeofísicos 
quanto aos custos e benefícios socioeconômicos [...]” (tradução livre). No mesmo sentido: “A 
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A precaução se dá também no campo intergeracional, uma vez que o 

Direito Ambiental, visto como um direito das gerações futuras ao meio ambiente 

equilibrado, recomenda a adoção do Princípio nas hipóteses de dúvida científica: 

[...] The essence of the principle is that in the absence of firm 
scientific evidence as to the effect of a particular substance or activity 
the protection of the environment should be the first concern. There is 
no need to wait for conclusive scientific proof before preventive action 
is taken . In other words the environment will be given the benefit of 

the the doubt. [...] 
171

 

O Princípio da precaução foi positivado em algumas leis, tais como:  

- A Lei 11.105/2005, que instituiu a Política Nacional de Biossegurança: 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a 
manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a 
exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o 
consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos 
geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como 
diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e 
biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, 
e a observância do princípio da precaução para a proteção do 
meio ambiente. 

- A Lei 11.428/2006, que regula o Bioma Mata Atlântica:  

Art. 6º A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por 
objetivo geral o desenvolvimento sustentável e, por objetivos 
específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos 
valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da 
estabilidade social. 

Parágrafo único. Na proteção e na utilização do Bioma Mata 
Atlântica, serão observados os princípios da função 
socioambiental da propriedade, da eqüidade intergeracional, da 

                                                                                                                                        
invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a informação científica é 
insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o 
ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente 
perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido”. MILARÉ, Édis. Direito do 
Ambiente, p. 1071. 

171
 “[...] A essência do princípio é que, na ausência de evidências científicas firmes quanto ao efeito de 
uma determinada substância ou atividade, a proteção do meio ambiente deve ser a primeira 
preocupação. Não há necessidade de esperar por provas científicas conclusivas antes de serem 
tomadas medidas preventivas. Em outras palavras, o meio ambiente terá o benefício da dúvida. 
[...]” (tradução livre). WOLF, Susan; WHITE, Anna. Principles of environmental law. Second 
Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 1997, p. 17. 
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prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência 
das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade 
procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos 
prestados ao pequeno produtor rural e às populações 
tradicionais e do respeito ao direito de propriedade. 

- A Lei 12.187/2009, que trouxe a Política Nacional sobre a Mudança do 

Clima: 

Art. 3º A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a 
responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração 
pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, 
da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no 
âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua 
execução, será considerado o seguinte: 

- A Lei 12.305/2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

I - a prevenção e a precaução. (Negritos nossos). 172 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal foi aplicado o Princípio diante da 

dúvida na hipótese da utilização de aviões para dispersão de produtos químicos 

contra o mosquito Aedes Aegypti. A Corte definiu que é (1) necessária a aprovação 

das autoridades sanitárias e ambientais e (2) a comprovação científica da eficácia da 

medida como “condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de 

controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves, em atendimento ao disposto 

nos artigos 225, §1º, incisos V e VII, 6º e 196 da Constituição da República”. Com 

isso, o STF reafirmou a incerteza científica como norte interpretativo para aplicação 

do Princípio da precaução, uma vez que nesta hipótese prevaleceram os limites e 

                                            
172

 Os demais Princípios são: “II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; III - a visão sistêmica, na 
gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública; IV - o desenvolvimento sustentável; V - a ecoeficiência, mediante 
a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados 
que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto 
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta; VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, 
o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; VII - a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos; VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 
IX - o respeito às diversidades locais e regionais; X - o direito da sociedade à informação e ao 
controle social; XI - a razoabilidade e a proporcionalidade”. 
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parâmetros legais existentes na legislação nacional. 173 

2.2.3 Princípio da prevenção 

O Princípio está positivado em diversas leis 174 e leva em conta que as 

agressões à natureza, uma vez consolidadas, são de difícil, demorada e custosa 

reparação 175. Ele reafirma que os objetivos do Direito Ambiental são sempre 

preventivos e sua “atenção está voltada para momento anterior à da consumação do 

dano – o do mero risco. Ou seja, diante da pouca valia da simples reparação, 

sempre incerta e, quando possível, excessivamente onerosa, a prevenção é a 

melhor, quando não a única, solução”. 176  

A doutrina inglesa também defende tal orientação: 

[...] The preventive principle requires more forward thinking actions on 
the basis that „prevention is better than cure‟ and steps should be 

                                            
173

 ADI 5592/DF - DISTRITO FEDERAL. Fonte: < 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28PRINCIPIOS+E+MEIO+AMBI
ENTE%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y8tzgy3z> Acesso em 22 abr. 2020. Noutro 
caso, o STF aplicou o Princípio para julgamento da possível influência do campo magnético das 
linhas de transmissão de energia elétrica sobre os seres vivos. Considerando não haver 
elementos de fato e de direito para “obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o 
campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal 
fixado”, fixou-se, por força da repercussão geral, a tese: “no atual estágio do conhecimento 
científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da 
população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de 
energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros 
propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009”. Os 
itens seguintes da ementa merecem transcrição: “2. O princípio da precaução é um critério de 
gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de 
um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o 
que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, 
execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não 
discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. 3. Não há vedação para o controle 
jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a 
decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a 
opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração 
Pública.” RE 627189/SP.  Fonte: < 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28PRINCIPIOS+E+MEIO+AMBI
ENTE%29&pagina=4&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y8tzgy3z> Acesso em 22 abr. 
2020, grifos nossos. 

174
 Tais como: no art. 6º da Lei 11.428/2006, que regula o Bioma Mata Atlântica, no art. 3º da Lei 
12.187/2009, que aprovou a Política Nacional sobre Mudança do Clima e no art. 6º da Lei 
12.305/2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

175
 No mesmo sentido: MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: 
Direito ambiental: fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso 
Leme (Orgs.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 353. 

176
 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1070. 

http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5592&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28PRINCIPIOS+E+MEIO+AMBIENTE%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y8tzgy3z
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28PRINCIPIOS+E+MEIO+AMBIENTE%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y8tzgy3z
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28PRINCIPIOS+E+MEIO+AMBIENTE%29&pagina=4&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y8tzgy3z
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28PRINCIPIOS+E+MEIO+AMBIENTE%29&pagina=4&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y8tzgy3z
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taken to prevent or minimise the effects of pollution before the 
polluting process begins. [...]. 177 

Segundo MACHADO, a “aceitação do princípio da prevenção não para 

somente no posicionamento mental a favor de medidas ambientais acauteladoras. O 

princípio de prevenção deve levar à criação e à prática de política pública ambiental, 

através de planos obrigatórios”. 178 

Diferentemente do Princípio da precaução que se justifica diante da 

dúvida de agressão ao meio ambiente, aqui o risco de dano ou de impacto ambiental 

é certo, porquanto inexiste a dúvida de sua ocorrência, já provada cientificamente 

pelo estudo de impacto ambiental, que condicionará o licenciamento ambiental ou 

impedirá a realização da atividade: 

O princípio da precaução aplica-se a impactos ambientais já 
conhecidos e dos quais se possa, com segurança, estabelecer um 
conjunto de nexus de causalidade que seja suficiente para a 
identificação dos impactos futuros mais prováveis. […] 

É importante deixar consignado que a prevenção de danos, tal como 
presente no princípio ora examinado, não significa – em absoluto – a 
eliminação de danos. A existência de danos ambientais originados 
por um empreendimento específico é avaliada em conjunto com os 
benefícios que são gerados pelo mencionado empreendimento e, a 
partir de uma análise balanceada de uns e outros, surge a opção 
política consubstanciada no deferimento ou indeferimento do 
licenciamento ambiental. 179  

O Princípio divide-se em duas fases: a primeira, nominada de fase de 

previsão, dá-se exatamente pela colheita de dados e sua análise científica para 

prever a ocorrência ou não de um dano ambiental; a segunda, quando já identificado 

o risco, decorre da prevenção propriamente dita, mediante a adoção de medidas 

ambientais acauteladoras ou mesmo a negativa de licenciamento pela Administração 

Pública.  

Os objetivos anunciados do Direito Ambiental são sempre acauteladores, 

                                            
177

 “[...] O princípio da prevenção requer mais ações com visão de futuro com base em que „prevenir é 
melhor do que remediar‟ e devem ser tomadas medidas para prevenir ou minimizar os efeitos da 
poluição antes que o processo poluente comece. [...]” (tradução livre). WOLF, Susan; WHITE, 
Anna. Principles of environmental law. Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 
1997, p. 16. 

178
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 121. 

179
 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, p. 48. 
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porquanto não interessa ao meio ambiente e à sociedade a efetivação do dano. 

Como se sabe, a reparação é sempre demorada, custosa e incerta, recaindo a 

restauração da natureza, na maioria das vezes, nos ombros do Poder Público.   

Existem diversas situações em que, simplesmente, não há como efetivar 

a recomposição ambiental: como reparar o lençol freático poluído por combustíveis 

fósseis de um posto de gasolina ou uma área contaminada por radiação?  

DANTAS, em relação ao Princípio da precaução, traz-nos a diferenciação 

com o Princípio da prevenção: 

É necessário, porém, ter muita cautela para evitar distorções 
indesejáveis, que devem ser rechaçadas. A primeira delas diz com a 
indevida utilização do princípio quando o que está em jogo no litígio é 
uma atividade devidamente licenciada pelo Poder Público. Nestes 
casos, o princípio que deve ser invocado é o da prevenção, que se 
diferencia do da precaução pelo fato de que nos casos em que 
aquele é utilizado se sabe qual o alcance dos impactos ambientais. 
Não há incerteza científica, como na precaução, mas previsibilidade. 
Logo, são princípios distintos e distinta é a sua aplicação. 180 

Exemplo prático deste Princípio é a exigência constitucional de estudo de 

impacto ambiental, a teor do inciso IV do parágrafo 1º do artigo 225: “exigir, na forma 

da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

que se dará publicidade”. 

E aqui, novamente, a Constituição determina a transparência que, 

convenhamos, terá maior efetividade se for também operada pelo registro 

imobiliário, mediante a averbação do estudo de impacto ambiental, suas conclusões 

e recomendações na matrícula dos imóveis atingidos pelo empreendimento.  

Essa linha de raciocínio é preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

pois o “direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, 

seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”. 181 

                                            
180

 DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental de conflitos, p. 93. 
181

 MS 16074/DF. Fonte: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 22 abr. 
2020.  

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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A adoção de medidas cautelares em prol do ambiente é prescrita, com 

frequência, na defesa da natureza até que uma resolução administrativa ou do 

Poder Judiciário seja proferida no âmbito do devido processo legal:  

La finalidad principal, aceptada generalizadamente por la doctrina, de 
toda medida cautelar se encuentra en esa necesidad de asegurar la 
operatividad de la sentencia a dictarse, que lo decidido en ella pueda 
ejecutarse, a los efectos de evitar que el transcurso del tiempo haga 
desaparecer el objeto del litigio y convierta la cuestión en abstracta o 
insustancial. 182 

Em suma, a prevenção tem por escopo impedir a ocorrência de prejuízos 

à natureza, impondo-se medidas acauteladoras antes da implementação de um 

empreendimento ou de atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras pela ciência. Resulta da aplicação concreta do Princípio as exigências de 

licenciamento ambiental e de estudo de impacto ambiental pela legislação, aos quais 

se deve dar ampla publicidade pela atuação e colaboração do registro imobiliário do 

local dos fatos.  

2.2.4 Princípio da reparação 

O Princípio expressa uma orientação jurídica consagrada, segundo a qual 

aquele que causar dano 183 ao meio ambiente deve repará-lo, mediante o 

cumprimento de obrigação de fazer ou de pagamento de indenização em dinheiro. 

184 

                                            
182

 “O objetivo principal, geralmente aceito pela doutrina, de qualquer medida cautelar encontra-se na 
necessidade de assegurar a operacionalidade da sentença a ser proferida, de que o que nela se 
decida possa ser executado, a fim de evitar que a passagem do tempo impeça o objeto da disputa 
e tornar a matéria abstrata ou insubstancial” (tradução livre). MIKLAVEC, Noemi P. Pino. La tutela 
judicial administrativa de los intereses ambientales. Estudio comparativo de los 
ordenamientos español y argentino. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2013, p. 373. 

183
 Questão interessante e controvertida refere-se ao dano ambiental futuro, que seria indenizável 
com fundamento no artigo 225 da CF, quando do trato da preservação da natureza para as futuras 
gerações. “[...] Portanto, a proteção das futuras gerações pelo direito ambiental pode ser 
potencializada ou mesmo objeto de efetivação por meio da noção de dano ambiental futuro, como 
instrumento de investigação, avaliação e gestão dos riscos ambientais. [...] A caracterização do 
dano ambiental futuro faz-se possível a partir de uma nova teoria do risco (teoria do risco 
abstrato), em diferenciação ao seu sentido dogmático clássico – teoria do risco (concreto) –, que 
exige a ocorrênia de um dano para a atribuição de responsabilidade civil (prescindindo apenas da 
comprovação de culpa para a responsabilização do agente causador de um dano já confirmado). 
[...]”. CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alere: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 190.  

184
 ANTUNES denomina-o como Princípio da responsabilidade. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito 
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Daño ecológico es toda degradación ambiental (Pasqualotto) que 
alcanza:  

1) Al hombre, en su salud, seguridad o bienestar, en sus actividades 
sociales o económicas; 

2) las formas de vida animal o vegetal; 

3) em medio ambiente en sí mismo considerado, tanto desde el 
punto de vista físico como estético.185 

Dano ambiental, apesar da difícil tarefa de conceituá-lo, tem sido aceito 

como aquele prejuízo que afeta o conjunto do meio ambiente ou algum de seus 

componentes, considerado como patrimônio da coletividade, independentemente de 

eventuais repercussões sobre as pessoas ou os seus bens. 186  

Na doutrina estrangeira, tem se entendido como reacción contra el daño 

injusto. 187 

MIRRA denomina-o como princípio da responsabilização das condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, aduzindo que “um poluidor, por um mesmo ato 

de poluição, pode ser responsabilizado, simultaneamente, nas esferas civil, penal e 

administrativa, com a viabilidade de incidência cumulativa desses sistemas de 

responsabilidade em relação a um mesmo fato danoso”. 188 

A responsabilidade civil, penal e administrativa por danos ambientais tem, 

por outro lado, uma faceta preventiva, no momento em que incentiva a obediência à 

                                                                                                                                        
ambiental, p. 52. 

185
 “Dano ecológico é qualquer degradação ambiental (Pasqualotto) que atinge: 1) O homem, na sua 
saúde, segurança ou bem-estar, nas suas actividades sociais ou econômicas; 2) as formas de vida 
animal ou vegetal; 3) o próprio ambiente considerado, tanto do ponto de vista físico como estético” 
(tradução livre). ITURRASPE, Jorge Mosset; HUTCHINSON, Tomás; DONNA, Edgardo Alberto. 
Daño ambiental. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, Tomo I, 1999, p. 79. 

186
 Neste sentido: “La mayoría de autores reservan el calificativo de „medioambiental‟ para definir 
aquel daño que afecta al conjunto del medio natural o a alguno de sus componentes considerado 
como patrimonio colectivo independientemente de sus repercusiones sobre las personas y los 
bienes”. CATALÁ, Lucía Gomes. Responsabilidad por daños al médio ambiente. Pamplona: 
Aranzadi, 1998, p. 67-68. “A maioria dos autores reserva o qualificador 'ambiental' para definir os 
danos que afetam todo o meio ambiente natural ou qualquer um de seus componentes 
considerados patrimônio coletivo, independentemente de suas repercussões nas pessoas e na 
propriedade” (tradução livre).   

187
 PARKINSON, Aurora V. S. Besalú. Responsabilidad por daño ambiental. Buenos Aires: 
Hammurabi, 2005, p. 593. 

188
 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental. MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 355. 
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legislação pela sociedade e pelo Estado. Bem por isto, a eficácia dos institutos 

relacionados à responsabilidade é de máxima importância para o Direito Ambiental, 

que se serve desse instituto de índole civil para proteger e preservar a natureza. 189   

Para sua maior efetividade, a responsabilidade em matéria de meio 

ambiente é a objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei 6.938/1981 (Política Nacional 

do Meio Ambiente): 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, 
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, 
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e 
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (Negritos 
nossos). 

A nossa Carta Magna recepcionou a regra legal no parágrafo 3º do artigo 

225, constitucionalizando a responsabilidade civil (além da penal e da administrativa) 

pelos danos perpetrados contra o meio ambiente, não definindo, porém, o caráter 

objetivo ou subjetivo dessa imputação de responsabilidade: “As condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados”. (Destaque nosso). 

Não obstante, o texto legal recepcionado pela Carta Magna tem o 

significado uníssono de dizer que quem causar danos ao meio ambiente, 

independentemente de culpa (ação ou omissão), tem o dever jurídico de repará-lo, 

devolvendo-o no mesmo estado em que se encontrava antes do sinistro: 

La reparación in natura entendida como la restitución del bien 
dañado al estado en que se encontraba antes de sufrir una agresión 
(“quo ante”) constituye la opción principal que ofrece el mecanismo 
de la responsabilidad civil cuando de daños ao medio ambiente se 
trata: “la única reparación razonable desde el punto de vista 
ecológico”. [...]. 190 

                                            
189

 Digno de nota que a responsabilidade civil comum também se serve do RI para garantia do 
cumprimento de obrigações indenizatórias, tais como a inscrição de penhoras, arrestos e 
sequestros nas matrículas dos imóveis.  

190
 “A reparação in natura, entendida como a restituição do bem avariado ao estado em que foi 
encontrado antes de sofrer o atentado (“quo ante”), constitui a principal opção oferecida pelo 
mecanismo de responsabilidade civil quando se trata de dano ao meio ambiente: „a única 
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Evidentemente que, ocorrendo a impossibilidade da restauração in natura, 

deverá haver um ressarcimento pecuniário, a ser calculado de forma objetiva e 

razoável, pois é a única solução para o caso, infelizmente.  

Em sendo responsabilidade objetiva, não interessam as razões que 

provocaram o dano, salvo para efeito de prevenção futura. Da mesma forma, não se 

perquire o tipo de obra ou atividade exercida pelo agente, porque não se faz 

necessário o risco ou o perigo de dano.  

O valor da indenização deve ser justo, ou o mais justo possível, 

procurando-se efetivamente a recomposição integral da natureza. Se o dano é 

extrapatrimonial, a indenização pode assumir caráter punitivo, pelo que o valor 

dependerá de estimativa, porque é muito difícil avaliar um dano moral ao ar ou à 

agua, por exemplo.  

No caso da mineração, o parágrafo 2º do artigo 225 da Constituição já 

pressupõe uma perda ao meio ambiente e determina a recuperação na forma da Lei: 

“Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 

na forma da lei”. 191  

Não há dúvida que o Princípio da reparação está intimamente vinculado 

ao Princípio do poluidor-pagador, porquanto ambos pressupõem que o responsável 

arque com as consequências danosas produzidas à natureza. 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça destacam-se dois acórdãos 

relativos ao Princípio da reparação. Em ambos os casos, pescadores atingidos por 

poluição pleitearam indenizações em face da impossibilidade de exercer a pesca.  

Destaca-se da ementa a reafirmação da jurisprudência, segundo a qual "a 

responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco 

                                                                                                                                        
reparação razoável do ponto de vista ecológico‟. [...]” (tradução livre). CATALÁ, Lucía Gomes. 
Responsabilidad por daños al médio ambiente. Pamplona: Aranzadi, 1998, p. 249. 

191
 ANTUNES denomina o Princípio da reparação como “princípio da responsabilidade”, aduzindo que 
qualquer “violação do Direito implica a sanção do responsável pela quebra da ordem jurídica”. 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, p. 52.  
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integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se 

integre na unidade do ato", bem assim que essa responsabilidade é lastreada pela 

teoria do risco integral. Não obstante, “faz-se imprescindível, para a configuração do 

dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a 

vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou 

omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador”. 

Neste primeiro caso, onde houve a explosão do navio Vicuña no Porto de 

Paranaguá/PR (em 15.11.2004), pretendia-se atribuir responsabilidade às empresas 

adquirentes da carga transportada pela referida embarcação. A Corte entendeu que 

elas, não sendo as responsáveis diretas pelo acidente, só haveria sua 

responsabilização na condição de poluidoras indiretas, exigindo-se a demonstração: 

“(i) o comportamento omissivo de sua parte; (ii) que o risco de explosão na 

realização  do  transporte  marítimo de produtos químicos adquiridos fosse  ínsito  às  

atividades  por  elas  desempenhadas ou (iii) que estava  ao  encargo delas, e não 

da empresa vendedora, a contratação do transporte da carga que lhes seria 

destinada”. 192 193 

                                            
192

 REsp 1596081/PR RECURSO ESPECIAL 2016/0108822-1 Relator Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 25/10/2017 Data da 
Publicação/Fonte DJe 22/11/2017. Fonte: Fonte: < 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=DIREITO+AMBIENTAL&repetitivos=JULG
ADO+E+CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=
ACOR> Acesso em 20 abr. 2020.  

193
 No outro julgamento, houve um vazamento de amônia no Rio Sergipe, sendo fixado pela Corte 
que “a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral,  
sendo  o  nexo  de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade 
do ato, sendo  descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de  
excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua  obrigação  de  indenizar; c) é inadequado 
pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, pois a punição 
é função que incumbe ao direito penal e administrativo; d) em  vista das circunstâncias específicas 
e homogeneidade dos efeitos do  dano  ambiental  verificado  no  ecossistema  do  rio  Sergipe - 
afetando  significativamente, por cerca de seis meses, o volume pescado e a renda dos 
pescadores na região afetada -, sem que tenha sido dado  amparo  pela  poluidora  para mitigação 
dos danos morais experimentados  e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca 
profissional, não se justifica, em sede de recurso especial, a revisão  do  quantum  arbitrado,  a  
título de compensação por danos morais,  em R$ 3.000,00 (três mil reais); e) o dano material 
somente é  indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em  
indenização  por  lucros  cessantes  dissociada  do  dano efetivamente  demonstrado  nos autos; 
assim, se durante o interregno em  que  foram  experimentados  os efeitos do dano ambiental 
houve o período  de "defeso" - incidindo a proibição sobre toda atividade de pesca  do  lesado  -,  
não  há  cogitar  em  indenização  por lucros cessantes  durante  essa vedação; [...]”. REsp 
1354536 / SE RECURSO ESPECIAL 2012/0246647-8 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO  
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 26/03/2014. Data da 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=DIREITO+AMBIENTAL&repetitivos=JULGADO+E+CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=DIREITO+AMBIENTAL&repetitivos=JULGADO+E+CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=DIREITO+AMBIENTAL&repetitivos=JULGADO+E+CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
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Outra questão conexa à utilização prática do Princípio da reparação 

decorre da orientação pretoriana, segundo a qual o Superior Tribunal de Justiça 

entende que, “„em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da 

indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está 

relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada‟”. 194 

Outrossim, não se pode olvidar da Súmula 613 do mesmo Tribunal, que 

veda a aplicação da teoria do fato consumado em temas de Direito Ambiental, 

privilegiando a reparação do dano à natureza. 

2.2.5 Princípio da informação ou da publicidade 

A informação e a publicidade constituem o núcleo do Princípio, que é de 

fundamental importância para a defesa da natureza, pois impõe ao Estado a 

obrigação de informar à sociedade, independentemente de solicitação expressa, 

sobre as condições do meio ambiente, publicando todas as informações que 

interessam aos cidadãos, de forma a alertá-los sobre questões que afetam 

diretamente a saúde e a qualidade de vida da população.  

                                                                                                                                        
Publicação/Fonte DJe 05/05/2014 RSTJ vol. 234 p. 260. Fonte: < 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=DIREITO+AMBIENTAL&repetitivos=JULG
ADO+E+CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=
ACOR> Acesso em 20 abr. 2020. Dos julgados, retiramos as seguintes orientações 
jurisprudenciais: 1) - "Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e  
lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para  a  configuração  do  dever  de  
indenizar,  a  demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado 
lesivo efetivamente  verificado  ao  comportamento  (comissivo ou omissivo) daquele a quem se 
repute a condição de agente causador." 1.2) - “Não sendo  as  adquirentes  da  carga 
responsáveis diretas pelo acidente  ocorrido,  só  haveria falar em sua responsabilização – na 
condição  de  poluidora  indireta  -  acaso fosse demonstrado: (i) o comportamento omissivo de 
sua parte; (ii) que o risco de explosão na realização  do  transporte  marítimo de produtos químicos 
adquiridos fosse  ínsito  às  atividades  por  elas  desempenhadas ou (iii) que estava  ao  encargo 
delas, e não da empresa vendedora, a contratação do transporte da carga que lhes seria 
destinada”. (REsp 1596081/PR).2) - “b) a responsabilidade  por  dano  ambiental  é  objetiva,  
informada pela teoria  do  risco  integral,  sendo  o  nexo  de causalidade o fator aglutinante  que  
permite  que o risco se integre na unidade do ato, sendo  descabida  a  invocação,  pela  empresa 
responsável pelo dano ambiental,  de  excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua  
obrigação  de  indenizar”. 2.1) - “e) o dano material somente é  indenizável mediante prova efetiva 
de sua ocorrência, não havendo falar  em  indenização  por  lucros  cessantes  dissociada  do  
dano efetivamente  demonstrado  nos autos”. (REsp 1354536/SE). 

194
 AgInt no AREsp 1492521 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
Ministro SÉRGIO KUKINA Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 
09/03/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 12/03/2020. Fonte: < 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 20 de abr. 2020. Esse reiterado 
entendimento deu ensejo à Súmula 629 do STJ: “Quanto ao dano ambiental, é admitida a 
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=DIREITO+AMBIENTAL&repetitivos=JULGADO+E+CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=DIREITO+AMBIENTAL&repetitivos=JULGADO+E+CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=DIREITO+AMBIENTAL&repetitivos=JULGADO+E+CONFORME+E+%22RECURSOS+REPETITIVOS%22&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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A informação ambiental não tem o fim exclusivo de formar a opinião 
pública. Valioso formar a consciência ambiental, mas com canais 
próprios, administrativos e judiciais, para manifestar-se. O grande 
destinatário da informação – o povo, em todos os seus segmentos, 
incluindo o científico não governamental – tem o que dizer e opinar. 
195   

Uma sociedade bem informada tem condições de participar ativamente 

das decisões estatais, bem como questioná-las e buscar eficiência da máquina 

pública na prevenção e solução dos problemas que a afetam.  

Essa ideia é partilhada por MATEO:  

Es evidente que sólo si se conocen los procesos abiertos de toma de 
decisiones y las actuaciones en curso de las Administraciones 
Públicas, podrán hacerse oír los ciudadanos interesados, lo que es 
más factible en los niveles más inmediatos de gestión, por lo que el V 
Programa constata que las administraciones locales y regionales 
“pueden contribuir a que la opinión pública participe más en la 
protección del Medio Ambiente y a aumentar su confianza”. 196 

Na Declaração do Rio de Janeiro/1992 a questão foi bem posta no 

Princípio 10: 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. 
No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às 
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as 
autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a 
oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão 
facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, 
colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado 
o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive 
no que se refere à compensação e reparação de danos.  

O que interessa saber é o estado do ar, da atmosfera, das águas, do solo, 

das terras, da paisagem e dos sítios naturais, bem como as condições de 

diversidade biológica, os ruídos, as radiações, as atividades empresariais que 

causem poluição sob qualquer forma, as medidas preventivas e reparadoras, as 
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 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 127. 
196

 “É evidente que só se forem conhecidos os processos decisórios abertos e as ações em curso das 
Administrações Públicas é que os cidadãos interessados poderão fazer-se ouvir, o que é mais viável 
nos níveis de gestão mais imediatos, para que o Programa V observa que as administrações locais e 
regionais „podem ajudar a opinião pública a participar mais na proteção do ambiente e a aumentar a 
sua confiança‟" (tradução livre). MATEO, Ramón Martín. Manual de Derecho Ambiental. 2. ed. 
Madrid: Editorial Trivium, 1998, p. 57-58. 
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políticas, as leis, os planos ambientais, as informações sobre a saúde do homem, as 

condições de vida, as condições sanitárias das populações e dos territórios, etc. 

A informação tem caráter educacional e objetivo: pretende, 

fundamentalmente, colocar o cidadão em condições de participar do processo de 

tomada de decisões, tais como as políticas públicas ambientais. Outrossim, a 

pessoa bem informada pode cobrar das autoridades públicas as ações 

administrativas ou judiciais para preservação da natureza.  

A democracia nasce e vive na possibilidade de informar-se. O 
desinformado é um mutilado cívico. Haverá uma falha no sistema 
democrático se uns cidadãos puderem dispor de mais informações 
que outros sobre um assunto, que todos têm o mesmo interesse de 
conhecer, debater e deliberar. 197 

A legislação expressamente vem proclamando o Princípio da publicidade, 

como exemplos: 

 - A Lei 11.428/2006, que regula o Bioma Mata Atlântica:  

Art. 6º A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por 
objetivo geral o desenvolvimento sustentável e, por objetivos 
específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos 
valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da 
estabilidade social. 

Parágrafo único. Na proteção e na utilização do Bioma Mata 
Atlântica, serão observados os princípios da função 
socioambiental da propriedade, da eqüidade intergeracional, da 
prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência 
das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade 
procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados 
ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e do respeito 
ao direito de propriedade. 

- A Lei 12.305/2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social. 
(Negritos nossos). 

A Lei 10.650/2003 cuida especificamente do assunto na esfera ambiental, 
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 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006, p. 50. 
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dispondo sobre o “acesso público aos dados e informações ambientais existentes 

nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

Sisnama, instituído pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981”, consoante seu 

artigo 1º. 

De acordo com o artigo 2º, os órgãos e as entidades da Administração 

Pública, direta, indireta e fundacional, integrantes do SISNAMA, ficam obrigados a 

permitir “o acesso público aos documentos, expedientes e processos administrativos 

que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que 

estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico”, 

independentemente da comprovação de algum interesse específico pelo interessado 

nas informações ambientais. 198 

Destarte, observa-se que o Princípio da informação relaciona-se 

intimamente com outros Princípios ambientais, especialmente os da publicidade e da 

participação comunitária, podendo-se afirmar que estão interligados e funcionam 

conjuntamente e acertadamente quando a população é suficientemente esclarecida 

e educada a ponto de exercer tais faculdades cidadãs no seu dia-a-dia.  

                                            
198

  Em Santa Catarina, a Resolução CONSEMA 98, de 05.7.2917 estabelece: “CAPÍTULO XIV - DA 
PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR. Art. 36. Os pedidos e a concessão de licenças ou 
autorizações ambientais de atividades licenciáveis, consideradas potencial ou efetivamente 
causadoras de significativo impacto ambiental, sujeitos a EIA/RIMA, devem ser publicados no 
Diário Oficial do Estado e em periódico de circulação local, às custas do empreendedor. § 1º O 
empreendedor deverá encaminhar ao órgão ambiental licenciador cópia da publicação, no prazo 
de 15 (quinze) dias. § 2º Nos demais casos, as publicações devem ser feitas por meio eletrônico 
na página do órgão ambiental licenciador ou, na inexistência desta, no mural do mesmo órgão. Art. 
37. O órgão ambiental licenciador, a partir da avaliação preliminar da adequação do EIA/RIMA, 
oficiará ao empreendedor para que ele publique edital no Diário Oficial do Estado e na imprensa 
local comunicando a abertura do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para consulta ao RIMA, 
informando sobre os locais onde o Relatório estará disponível. Parágrafo único. A audiência 
pública somente poderá ser realizada após o decurso do prazo mencionado no caput deste artigo 
e seu agendamento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, na imprensa local e por meio 
eletrônico na página do órgão ambiental licenciador, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias. Art. 38. O acesso e a disponibilização de informações obtidas no processo de licenciamento 
ambiental regem-se pelo disposto na Lei federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003, e na Lei federal 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. § 1º O órgão licenciador deverá disponibilizar em meio 
digital, ressalvado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, informações sobre o processo de 
licenciamento ambiental, como forma de zelar pela transparência e publicidade dos atos 
administrativos sob sua responsabilidade. § 2º A publicação das informações referentes ao 
processo de licenciamento ambiental, incluindo os pedidos de licença, sua renovação e sua 
respectiva concessão, deverá preferencialmente se realizar por meio eletrônico de comunicação 
mantido pelo órgão licenciador. § 3º É assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou 
qualquer outro sigilo protegido por lei”.  Fonte: 
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=345935> Acesso em 13 de fev. 2020. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=345935
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Na doutrina espanhola, igualmente, tem-se sufragada a importância da 

informação ambiental: 

El acceso a la información medioambiental, además de desempeñar 
un papel esencial en la concienciación y educación ambiental de la 
sociedad, constituye un instrumento indispensable para hacer 
efectivos los otros dos pilares del Convenio de Aarhus, pues si los 
ciudadanos no disponen de la información ambiental relevante en 
cada momento, difícilmente podrán intervenir de forma efectiva, con 
“conocimiento de causa”, en los asuntos públicos que atañen a este 
bien jurídico colectivo. 199 

En passant, não há dúvidas que a publicidade é uma das vigas-mestras 

da teoria e da prática registral brasileira, porquanto todo e qualquer serviço de 

registro público tem por objetivo proporcionar informações ao cidadão a respeito de 

atos e fatos ali guardados para domínio público eterno.  

Assim, nada mais natural e salutar que essas informações ambientais 

sejam compartilhadas com o Registro de Imóveis, potencializando a difusão desses 

dados ambientais, aproveitando-se da capilaridade das serventias imobiliárias pelo 

Brasil, sua proximidade com as áreas atingidas e com a população do local dos 

fatos, além da simplicidade para o requerimento de certidão, que pode ser verbal no 

balcão do cartório.   

Os órgãos ambientais devem trabalhar em conjunto com os Registros de 

Imóveis, somando esforços para a divulgação de todos os informes ecológicos que 

possam, de qualquer forma, interessar à sociedade. A transparência é a melhor 

medida para a defesa da natureza.  

2.2.6 Princípio da consideração da variável ambiental no processo decisório de 

políticas de desenvolvimento 

O artigo 9º da Lei 6.938/1981 já previa como instrumento de política 

                                            
199

 “O acesso à informação ambiental, além de desempenhar um papel essencial na consciência 
ambiental e na educação da sociedade, constitui um instrumento indispensável para a efetivação 
dos outros dois pilares da Convenção de Aarhus, pois se os cidadãos não dispõem das 
informações ambientais relevantes em todos os momentos, é-lhes difícil intervir eficazmente, com 
„conhecimento dos fatos‟, nos negócios públicos que dizem respeito a este direito jurídico coletivo” 
(tradução livre). CUTANDA, Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. Administración y 
legislación ambiental. Actualizado y adaptado al EEES. Madrid: Editorial Dykynson, 2013, p. 
186. 
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defensiva para a natureza, a necessidade de avaliação dos impactos ambientais das 

atividades humanas: “São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: [...] 

III - a avaliação de impactos ambientais”. 

A Constituição brasileira recepcionou o dispositivo legal ao determinar a 

necessidade de se “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”, consoante o parágrafo 1º, 

inciso IV, do artigo 225. 

A partir desses comandos, a doutrina de MILARÉ 200 identificou o Princípio 

da consideração da variável ambiental no processo decisório de políticas de 

desenvolvimento.  

Significa que as variáveis ambientais plausíveis devem nortear as 

decisões administrativas na instalação de obras ou atividades que possam impactar, 

negativamente, o meio natural onde serão localizadas. Com esse instrumento de 

caráter obrigatório e feição eminente preventiva, antevê-se possíveis agressões à 

natureza, bem como podem ser pensadas soluções para evitar ou minimizar o 

impacto ambiental da atividade humana sobre o meio ambiente.  

Embora intimamente ligada à ideia de prevenção de danos 
ambientais, a avaliação de impactos no meio ambiente tem 
conotação um pouco mais ampla, que exige sua menção em 
destaque. Na verdade, ela é um mecanismo de planejamento, na 
medida em que insere a obrigação de levar em consideração o meio 
ambiente, antes da realização de atividades e antes da tomada de 
decisões que possam ter algum tipo de influência na qualidade 
ambiental. 201  

Os impactos positivos também devem ser mensurados. O direito positivo 

brasileiro esmiúça o comando constitucional, de tal sorte que não temos um vácuo 

                                            
200

 Édis Milaré é o único doutrinador que enuncia esse Princípio. Talvez por conjugá-lo com o estudo 
de impacto ambiental – in: Direito do Ambiente, p. 1073. Outros autores não o admitem como um 
Princípio, mas apenas como um dos instrumentos do Princípio da prevenção. 

201
 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental, p. 353. O autor o denomina de Princípio da avaliação prévia dos 
impactos ambientais das atividades de qualquer natureza. Ele considera que o estudo é uma 
forma de planejamento, “na medida em que insere a obrigação de levar em consideração o meio 
ambiente, antes da realização de atividades e antes da tomada de decisões que possam ter algum 
tipo de influência na qualidade ambiental”. Op. cit. p. 353. 
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legislativo na matéria – vide p. ex. a Lei 6.938/1981, artigo 9º, entre outras.  

No âmbito internacional, temos o Princípio 17 da Rio/92: “A avaliação do 

impacto ambiental, como instrumento nacional, será efetuada para as atividades 

planejadas que possam vir a ter um impacto adverso significativo sobre o meio 

ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma autoridade nacional competente”. 

Na Espanha existe sistema idêntico de controle:  

La evaluación ambiental de Proyectos (EIA en adelante), aplicable en 
España desde 1986, y la evaluación ambiental de planes y 
programas, también conocida como evaluación ambiental estratégica 
(EAE en adelante), incorporada en 2006, son dos procedimientos, 
compuestos por un conjunto de estudios y sistemas técnicos y 
abiertos a la participación pública, por medio de los cuales se toman 
en consideración, antes de la adopción o autorización del proyecto o 
instrumento de planificación, todos los aspectos relativos a la 
protección del medioambiente. 202 

Com esse instrumento de caráter obrigatório e feição eminente 

preventiva, anteveem-se possíveis agressões à natureza, bem como podem ser 

pensadas e planejadas as soluções para evitar ou minimizar o impacto ambiental da 

atividade humana sobre o meio ambiente, o que demonstra uma íntima relação com 

o Princípio do desenvolvimento sustentável. 

2.2.7 Princípio da capacidade de suporte 

O Princípio da capacidade de suporte encontra referência em outros 

Princípios, tais como o do desenvolvimento sustentável e o da natureza pública da 

proteção ambiental, realçando a interconexão existente entre os Princípios de um 

sistema jurídico harmônico e coerente com seu objeto: tutela da natureza. 

Desde a década de 1980, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 

apresenta como uma das políticas públicas o “estabelecimento de padrões de 

                                            
202

 “A avaliação ambiental de projetos (EIA a partir de agora), aplicável na Espanha desde 1986, e a 
avaliação ambiental de planos e programas, também conhecida como avaliação ambiental 
estratégica (EAE em diante), incorporada em 2006, são dois procedimentos, compostos por um 
conjunto de estudos e sistemas técnicos abertos à participação do público, através dos quais 
todos os aspectos relacionados à proteção ambiental são levados em consideração, antes da 
adoção ou autorização do projeto ou instrumento de planejamento” (tradução livre). CUTANDA, 
Blanca Lozano; TURRILLAS, Juan-Cruz Alli. Administración y legislación ambiental. 
Actualizado y adaptado al EEES. Madrid: Editorial Dykynson, 2013, p. 227. 
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qualidade ambiental” – art. 9º, I, da Lei 6.938/81, consistindo no dever do Estado 

brasileiro de editar e efetivar normas técnicas que fixem padrões máximos de 

poluição, no escopo de manter a degradação em níveis aceitáveis para não afetar o 

equilíbrio ambiental e a saúde pública.  

Com o advento da Constituição de 1988, aquela política pública adquiriu 

status constitucional de um dever, qual seja, o de fixar limites toleráveis para o 

lançamento de matéria no ambiente (emissão de partículas, limite de produtos 

nocivos na água ou no solo, ruído, fumaça, etc.), de acordo com condições 

ambientais, tecnológicas e econômicas, na forma do inciso V, do parágrafo 1º, do 

artigo 225 da Constituição: “controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 

vida e o meio ambiente”. 

A partir da constatação de que o Poder Público tem essa obrigação 

constitucional, a doutrina identificou o Princípio da capacidade de suporte, do limite 

ou do controle. 203 

Isso significa que a capacidade de suporte do ambiente é o limite para a 

ação humana e, a partir dessa posição 204, compete ao Poder Público sancionar e 

penalizar o excesso, cabendo ao empreendedor provar que está atuando dentro dos 

termos legais de sua atividade, de acordo com as possibilidades e limites do meio 

ambiente local: 

Assim, o princípio da capacidade de suporte estabelece uma 
presunção iuris tantum cuja consequência é a transferência do ônus 
da prova para que o empreendedor demonstre o cumprimento do 
padrão legal, ou que a sua ultrapassagem não esteja causando 
danos ao meio ambiente, às pessoas ou aos seus bens. 205 

No âmbito infraconstitucional, coube à Resolução CONAMA 382, de 26 de 
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 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 6 ed. rev., atual. e 
ampl. Rios de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 77. 

204
 A Resolução CONAMA 382/2006 estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 
atmosféricos para fontes fixas, definindo o que seja capacidade de suporte: “Art. 3º Para efeito 
desta Resolução são adotadas as seguintes definições: I - definições referentes às fontes de 
emissão: a) capacidade de suporte: a capacidade da  atmosfera de uma região receber os   
remanescentes das fontes emissoras de forma a serem atendidos os padrões ambientais e os 
diversos usos dos recursos naturais; [...]”. 

205
 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, p. 50. 
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dezembro de 2006, estabelecer os limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas, conceituando capacidade de suporte para emissões 

atmosféricas no inciso I do artigo 3º, como sendo a “capacidade da atmosfera de 

uma região receber os remanescentes das fontes emissoras de forma a serem 

atendidos os padrões ambientais e os diversos usos dos recursos naturais”. 

Desta forma, o Estado deve estabelecer e fiscalizar os padrões de 

poluição aceitáveis e ambientalmente possíveis para cada região, de acordo com as 

peculiaridades locais.  

Tais padrões devem, necessariamente, levar em consideração a 
capacidade de suporte do ambiente, isto é, o limite de matéria ou 
energia estranha que o ambiente pode suportar sem alterar suas 
características básicas e essenciais. A administração Pública tem a 
obrigação de fixar padrões de emissões de matérias poluentes, de 
ruído, enfim, de tudo aquilo que possa implicar prejuízos aos 
recursos ambientais e à saúde humana. A violação dos limites 
fixados, sem uma justificativa técnica plausível, deve ser sancionada. 
A fixação dos limites é de extrema importância, pois será a partir 
deles que se estabelecerá uma presunção que permite à 
Administração impor coercitivamente as medidas necessárias para 
que se evite, ou pelo menos se minimize, a poluição e a degradação. 
Há que se obervar, entretanto, que o limite último é a chamada 
capacidade de suporte do corpo receptor. Os padrões são fixados de 
forma a, em tese, resguardar a qualidade ambiental. Dependendo do 
grau de saturação de um corpo receptor, pode ocorrer que o limite 
esteja acima ou abaixo daquilo que, efetivamente, pode ser 
suportado pelo ambiente. 206 

Ou seja, os limites não são imutáveis, podendo-se estabelecer padrões 

menos restritivos, desde que a tecnologia e o ambiente o permitam, de acordo com a 

capacidade de suporte do meio ambiente que, enfim, pode alterar-se em decorrência 

de diversos fatores provocados pelo homem.  

Caso interessante foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, 

afirmando-se a preocupação com os limites ambientais ou a capacidade de suporte, 

no caso de utilização de águas subterrâneas por condomínio residencial, hipótese 

em que a legislação estadual sobre o tema foi considerada apta a disciplinar a 
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 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, p. 50. 
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matéria. 207 

A observância dos limites ambientais proporciona, sem dúvida, um 

controle efetivo e uma distribuição equitativa dos recursos naturais para toda a 

população, lembrando que tal Princípio está intimamente ligado ao Princípio da sadia 

qualidade de vida. 

2.3 PRINCÍPIOS AMBIENTAIS SISTÊMICOS  

É certo que existem Princípios jurídicos que, apesar de não constarem 

expressamente da Constituição ou da legislação, têm o reconhecimento de sua 

existência de forma inquestionável pela sociedade, portando, assim, positividade 

suficiente para sua utilização na mediação quando da aplicação do Direito a um caso 

concreto pela Justiça. 208 

Podemos chamá-los de Princípios Gerais de Direito ou Princípios Gerais 

do ordenamento jurídico, porquanto implícitos ou dedutíveis a partir da ordem 

                                            
207

  Segue excerto do voto: “Na hipótese dos autos, o Estado possui domínio das águas subterrâneas 
nos precisos termos do art. 20, III, da CF/1988, desde que não se trate de águas subterrâneas 
federais, isto é, sob terrenos de domínio da União, que banhem mais de um Estado ou sejam 
compartilhadas com outros países. E, mesmo que não fossem de domínio estadual as águas 
subterrâneas em questão, ainda assim não ficaria limitada a competência ambiental do Estado, 
seja para legislar sob tal ótica, seja para exercer seu poder de polícia para evitar degradação 
quantitativa (superexploração e  exaustão da reserva) e  qualitativa (contaminação dos aquíferos 
subterrâneos) de recurso natural tão precioso para as presentes e  futuras gerações. A 
multiplicidade e a sobreposição de esferas de controle se justificam pela crescente escassez 
hídrica, que afeta milhões de brasileiros nas maiores cidades do País e incontáveis outros na zona 
rural, situação mais preocupante ainda diante de apavorantes previsões de agravamento e 
calamidade pública na esteira de incontestáveis mudanças climáticas de origem antropogênica. - 
Assim, deve preocupar a todos a exploração indiscriminada de aquíferos nos grandes centros 
urbanos, mas também no campo, especialmente do ponto de vista ambiental, sanitário e climático. 
A inquietude do Poder Público quanto à perfuração de poços artesianos por condomínios 
residenciais e comerciais revela-se legítima, tendo em vista o dever de proporcionar a  todos o  
acesso à  água, além do caráter deontológico da proteção do meio ambiente. - Aplicando ao caso 
presente a sistemática normativa acima exposta, sobressai a questão da possibilidade e das 
respectivas condições de utilização de água proveniente de fonte alternativa, para consumo e  
higiene humana, por condomínio situado em área urbana onde há abastecimento público”. REsp 
1296193/RJ Fonte: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2787
9337&num_registro=201102882078&data=20161107&tipo=51&formato=PDF> Acesso em 22 abr. 
2020. 

208
 Neste sentido o Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de  Introdução às normas do 
Direito Brasileiro): “Art. 4º - Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Fonte: https://www.justica.gov.br/sua-
protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/legislacao/lei-de-introducao-as-normas-do-direito-
brasileiro Acesso em: 10 nov. 2020. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=27879337&num_registro=201102882078&data=20161107&tipo=51&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=27879337&num_registro=201102882078&data=20161107&tipo=51&formato=PDF
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/legislacao/lei-de-introducao-as-normas-do-direito-brasileiro
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/legislacao/lei-de-introducao-as-normas-do-direito-brasileiro
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/legislacao/lei-de-introducao-as-normas-do-direito-brasileiro
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jurídica geral, dos costumes, das tradições sociais ou comerciais, de conceitos 

abstratos de boa-fé, de solidariedade, de dignidade, de probidade, etc. Eles 

permeiam as normas regedoras de uma determinada matéria. Existem por força 

própria e independentemente de figurarem expressamente em algum texto 

legislativo e, se vierem a incorporar a Lei ou a Constituição, continuam sendo 

Princípios, mas agora positivados 209. Assim, por exemplo, podemos enunciar o 

Princípio geral que veda o enriquecimento sem causa, amplamente utilizado pela 

nossa jurisprudência.  

2.3.1 Princípio do desenvolvimento sustentável 

Partindo da premissa de que vivemos em uma sociedade capitalista, 

qualquer referência à ideia de sustentabilidade está umbilicalmente ligada à noção 

de desenvolvimento econômico sustentável 210. A miséria e a pobreza são inimigos 

mortais da natureza 211. O crescimento econômico, atualmente, não pode acontecer 

divorciado de ideias, estratégias e projetos ambientalmente associados. A geração 

de riqueza deve observar um cuidado com as necessidades do meio ambiente e as 

necessidades sociais e culturais das populações locais, de forma que as atividades 

econômicas interajam com essas circunstâncias. 

Sin duda alguna, no puede afirmarse seriamente que desarrollo se 
identifique con crecimiento económico. El desarrollo, en definitiva, 
implica mejorar el nivel de bienestar de las personas.  

Mas, la respuesta meditada a las preocupaciones ambientales no 
consiste en detener el crecimiento económico ni en mantener las 
pautas anteriores de crecimiento, sino en diseñar nuevos modelos de 
desarrollo que sean sustentables.  

Por ende, la solución no está en enfrentar el desarrollo industrial, 

                                            
209

 A esse respeito vide: ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: 
elementos teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, págs. 50-54.  

210
 “Como se vê na conceituação de „sustentabilidade ambiental‟ não entra necessariamente a 
consideração do desenvolvimento, em seus aspectos econômicos e sociais. O chamado 
„desenvolvimento sustentável‟ é uma visão que pode convergir ou divergir da percepção de 
„sustentabilidade ambiental‟”. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 
61. 

211
 Neste sentido o princípio 5 da Rio/92: “Para todos os Estados e todos os indivíduos, como 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de 
erradicar a pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões de vida e melhor atender às 
necessidades da maioria da população do mundo”. 
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científico y tecnológico con el equilibrio ambiental, sino en buscar su 
armonía, de modo tal de satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las propias. 212 

Identifica-se o Princípio, sob a forma implícita, no artigo 225 da 

Constituição, quando impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender o 

meio ambiente, preservando-o para as gerações, mediante uma prática de vida 

sustentável.  

Vejamos, a propósito, os Princípios 4 e 25 da Declaração da Rio/92: 213 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental 
constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não 
pode ser considerada isoladamente deste. 

A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são 
interdependentes e indivisíveis.  

A ideia predominante, com base neste Princípio, é a busca de harmonia 

entre valores igualmente importantes para a sociedade e para a natureza, tais como: 

a conciliação entre direito de propriedade e sua função social e ambiental; o 

exercício de atividades produtivas e o pleno emprego; a exploração dos recursos 

naturais e a preservação e a restauração desses recursos; o controle das atividades 

poluidoras e a sua mitigação, entre outros.  

A ideia de sustentabilidade pode ter desaparecido com o surgimento 
da industrialização, mas nunca morreu. Adormecida até sua 
retomada mundial na década de 1980, a ideia de sustentabilidade 
esteve viva por muitas centenas de anos na civilização europeia. Até 
mesmo o termo „sustentabilidade‟ fora usado por várias centenas de 
anos, quando a Comissão Brundtland‟, em 1987, empregou sua 

própria definição de desenvolvimento sustentável. 
214 

                                            
212

 “Sem dúvida, não se pode afirmar com seriedade que desenvolvimento se identifica com 
crescimento econômico. O desenvolvimento, em suma, implica melhorar o nível de bem-estar das 
pessoas”. - “No entanto, a resposta cuidadosa às preocupações ambientais não consiste em 
interromper o crescimento econômico ou manter padrões anteriores de crescimento, mas em 
projetar novos modelos de desenvolvimento que sejam sustentáveis”. - “Portanto, a solução não é 
enfrentar o desenvolvimento industrial, científico e tecnológico com equilíbrio ambiental, mas 
buscar a sua harmonia, de forma a satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas” (tradução livre). PARKINSON, Aurora V. S. 
Besalú. Responsabilidad por daño ambiental. Buenos Aires: Hammurabi, 2005, p. 595. 

213
 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, se reuniu no Rio de 
Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992. 

214
 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
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A doutrina também o denomina de Princípio da garantia do 

desenvolvimento econômico e social ecologicamente sustentado, afirmando que o 

desenvolvimento sustentável dialoga com o futuro da humanidade, porquanto as 

atividades humanas devem considerar, em qualquer tempo, as disponibilidades dos 

recursos naturais que vão utilizar, visando a sua manutenção ao longo do tempo e, 

em especial, considerando as gerações futuras em seus prognósticos.  

No cenário atual, diversos documentos internacionais afirmam que dentro 

da noção de desenvolvimento sustentável 215 está a proteção ambiental, refletindo 

com clareza a ideia de que a defesa, preservação e manutenção do meio ambiente 

não são dissociadas da noção de desenvolvimento econômico e social.  

A ideia básica, segundo se compreende, é a de incluir a proteção do 
meio ambiente, não como um aspecto isolado, setorial, das políticas 
públicas, mas como parte integrante do processo global de 
desenvolvimento dos países. Como consequência principal de tal 
orientação tem-se precisamente a de situar a defesa do meio 
ambiente no mesmo plano, em importância, de outros valores 
econômicos e sociais protegidos pela ordem jurídica. 216 

Assim, a noção de desenvolvimento sustentável pressupõe a integração 

de políticas ambientais, sociais e econômicas: 

                                                                                                                                        
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 34. 

215
 Para explicar a ideia de desenvolvimento sustentável, vejamos um pouco da história: “Em 1983, o 
Secretário-Geral da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e 
ex-Primeira Ministra da Noruega, para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. Burtland foi uma escolha natural para este papel, à medida que sua 
visão da saúde ultrapassa as barreiras do mundo médico para os assuntos ambientais e de 
desenvolvimento humano. Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, 
publicou um relatório inovador, “Nosso Futuro Comum” – que traz o conceito de desenvolvimento 
sustentável para o discurso público. - “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que 
encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender 
suas próprias necessidades.” - “Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas 
estará sempre propenso à crises ecológicas, entre outras…O desenvolvimento sustentável requer 
que as sociedades atendam às necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo 
como pela garantia de oportunidades iguais para todos.” - “Muitos de nós vivemos além dos 
recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia… No mínimo, o 
desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na 
Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos.” - “Na sua essência, o desenvolvimento 
sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em 
harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades 
humanas.” Relatório Brundtland, “Nosso Futuro Comum”. Fonte: 
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/> Acesso em 21 fev. 2020.   

216
 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental, p. 350. 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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O grau maior de proteção ambiental é uma razão direta do maior 
nível de bem-estar social e renda da população. Por isso as 
principais declarações internacionais sobre meio ambiente sempre 
enfatizam a necessidade de desenvolvimento econômico, o qual 
deverá ser sustentável. 217  

A Rio/92, como as demais conferências internacionais, refletiu a visão 

política dominante quanto ao problema ambiental mundial dentro da visão de 

desenvolvimento sustentável: 218 

Princípio 1  

Os seres humanos estão no centro das preocupações com o 
desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e 
produtiva, em harmonia com a natureza.  

Princípio 2  

Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os 
princípios do direito internacional, têm o direito soberano de 
explorar seus próprios recursos segundo suas próprias 
políticas de meio ambiente e de desenvolvimento, e a 
responsabilidade de assegurar que atividades sob suas jurisdição ou 
seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados 
ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional.  

Princípio 3  

O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir 
que sejam atendidas equitativamente as necessidades de 
desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e 
futuras.  

Princípio 4  

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção 
ambiental constituirá parte integrante do processo de 
desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente 
deste. (Destaques nossos). 

Princípio 25 

A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são 
interdependentes e indivisíveis.  

Os Princípios firmados na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992 são fruto de uma evolução, como explica 

                                            
 
217

 ANTUNES o denomina de Princípio do desenvolvimento. Direito ambiental, p. 25-26. 
218

 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, se reuniu no Rio de 
Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992. 
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GRANZIERA: 

O princípio do desenvolvimento sustentável originou-se no início da 
década de 1970, quando uma equipe de cientistas do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT) encaminhou ao Clube de Roma, 
em 1974, o relatório denominado The limits to growth. Esse 
documento, também conhecido como Relatório Meadows, nome do 
chefe da comissão que o elaborou, Donella Meadows, teve grande 
repercussão internacional. 

O Relatório Meadows, embora criticado em seus cálculos e 
prognósticos, considerados muito radicais, influenciou a elaboração 
dos estudos preliminares para a Conferência de Estocolmo, em que, 
inicialmente, “os conceitos meio ambiente e desenvolvimento eram 
tidos como antagônicos”.  

A Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente, realizada em 
1972, estabeleceu, em seus princípios, o planejamento racional e a 
adoção, pelos Estados, de uma concepção integrada e coordenada 
do planejamento de seu desenvolvimento, para compatibilizar a 
necessidade de proteger e de melhorar o ambiente no interesse de 
sua população. O Princípio 13 assim preconizou:  

A fim de lograr um ordenamento mais racional dos recursos e, assim, 
melhorar as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um 
enfoque integrado e coordenado da planificação de seu 
desenvolvimento, de modo a que fique assegurada a compatibilidade 
do desenvolvimento com a necessidade de proteger e melhorar o 
meio ambiente humano, em benefício da população. 219 

Como visto, as declarações internacionais refletem com clareza a ideia de 

que a defesa, preservação e manutenção do meio ambiente não são dissociadas da 

noção de desenvolvimento econômico e social, exsurgindo precisamente a noção de 

desenvolvimento sustentável: integração de políticas ambientais, sociais e 

econômicas.  

A Carta Magna, no capítulo referente à ordem econômica (artigo 170 e 

seguintes), adotou a defesa do meio ambiente como um de seus princípios: “VI - 

defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação”.        

De fato, parte-se da premissa de que a proteção ao meio ambiente não 

                                            
219

 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 2. ed. rev., atual. São Paulo: Atlas, 2011, 
p. 57-58. 
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pode ser vista isoladamente, divorciada das demais políticas públicas sociais. Ao 

contrário, elas devem ser parte integrante do processo mundial de desenvolvimento 

dos povos e de seus Estados. Como corolário, a defesa do meio ambiente não é um 

fator preponderante, mas está inserida no mesmo plano de importância de outros 

fatores econômicos e sociais igualmente protegidos pela ordem jurídica. É bom 

lembrar que, não muito tempo atrás, a preocupação com a natureza sequer existia. 

Todavia, não há dúvida de que para “alcançar o desenvolvimento 

sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem 

reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover 

políticas demográficas adequadas”, nos termos do Princípio 8 da Rio/92, 

observando-se, com isso, o Princípio da capacidade de suporte ou do limite 

ambiental. 

2.3.2 Princípio do acesso equitativo aos recursos naturais 

O Princípio decorre da máxima de que os recursos naturais devem 

satisfazer as necessidades de todos os seres humanos 220. Outrossim, é necessário 

atentar que esses recursos não são infinitos e, sendo assim, o acesso deve se dar 

com respeito às possibilidades de esgotamento, ou seja, com razoabilidade e 

racionalidade. 

A esse respeito, dispõe o Princípio 5 da Declaração de Estocolmo/72: “Os 

recursos não renováveis da terra devem empregar-se de forma que se evite o perigo 

de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade compartilhe dos 

benefícios de sua utilização”.  

Os bens ambientais devem ser acessados, prioritariamente, pelas 

pessoas que deles necessitam para viver (direito fundamental à vida), na proporção 

de suas necessidades e, ainda, assim, preservando-os para as gerações vindouras.  

2.3.3 Princípio da participação 

A partir do Princípio da informação, existe entre nós o Princípio da 

                                            
220

 Neste sentido: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 81. 
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participação 221, ao determinar que o Poder Público assegure que a população tenha 

a oportunidade de envolver-se nos processos decisórios, em especial nos 

legislativos. É também denominado princípio democrático: 222  

O direito ambiental tem uma das suas principais origens nos 
movimentos reivindicatórios dos cidadãos. Logo, a democracia é 
uma de suas bases mais caras e consistentes. O princípio 
democrático encontra a sua expressão normativa especialmente nos 
direitos à informação e à participação. Tais direitos encontram-se, 
expressamente, previstos no texto da Lei Fundamental e em 
diversas leis esparsas.  

No campo internacional, o Princípio informa que as nações deverão 

facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as 

informações à disposição de todos, proporcionando o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à possibilidade de 

compensação e reparação de danos ambientais – Princípio 10 da Declaração do 

Rio/92: 

O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a 
participação de todos os cidadãos interessados, no nível que 
corresponda. No plano nacional, toda a pessoa deverá ter acesso 
adequado à informação sobre o meio ambiente de que disponham 
as autoridades públicas, incluída a informação sobre os materiais e 
as actividades que encerram perigo em suas comunidades, bem 
como a oportunidade de participar nos processos de adopção de 
decisões. 223 

MIRRA, assim como outros autores, refere-se a ele como o Princípio da 

participação popular na proteção do meio ambiente. Ele propõe três mecanismos de 

inserção direta da sociedade na proteção da qualidade ambiental: pela presença no 

processo de criação do Direito Ambiental, via iniciativa popular do procedimento 

legislativo e atuação de representantes da sociedade civil em órgãos colegiados 

normativos, como o CONAMA; na formulação e execução de políticas públicas 

                                            
221

 MILARÉ denomina de “princípio da participação comunitária”. Direito do Ambiente, p. 1080. 
222

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, p. 27. 
223

 Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_do_Rio_sobre_Meio_Ambiente_e_Desen
volvimento. Acesso em 17 fev. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_do_Rio_sobre_Meio_Ambiente_e_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_do_Rio_sobre_Meio_Ambiente_e_Desenvolvimento
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ambientais; e pela via judicial, como exemplo, a ação civil pública. 224 

Daí a importância das organizações não governamentais – ONGs e das 

associações, porquanto é mais difícil e custoso para os indivíduos isoladamente agir, 

sendo que podemos apontar três hipóteses para maximizar a atuação das ONGs: a) 

participação na fiscalização, junto com o Poder Público, das fontes poluidoras; b) 

como assistentes do Ministério Público nas ações penais por crimes contra a 

natureza; c) o acesso aos Tribunais. 225   

O princípio da participação comunitária, que não é exclusivo do 
Direito Ambiental, expressa a ideia de que, para a resolução dos 
problemas do ambiente, deve ser dada especial ênfase à cooperação 
entre o Estado e a sociedade, através da participação dos diferentes 
grupos sociais na formulação e na execução da política ambiental. 
Isto vale para os três níveis da Administração Pública. 226 

A segunda parte do Princípio 10, da Declaração do Rio de Janeiro/1992, 

aborda com precisão o assunto ao induzir que os Estados assegurem que as suas 

populações tenham “a oportunidade de participar dos processos decisórios”, bem 

como devem “facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, 

colocando as informações à disposição de todos”, sendo “proporcionado o acesso 

efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à 

compensação e reparação de danos”. 

É importante que a sociedade, bem informada, efetivamente participe dos 

processos decisórios das políticas públicas ambientais. Neste sentido, as 

organizações não governamentais – ONGs, as associações, os clubes, os sindicatos 

e todas as formas de organização civil são bem vindas ao processo democrático de 

deliberação, dando maior legitimidade a qualquer decisão administrativa que interfira 

na vida e no ambiente das pessoas e dos demais seres que convivem conosco. 227 

                                            
224

 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental, p. 348-349.  

225
 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 131. 

226
 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1080. 

227
 Existem diversas medidas postas à população, sendo de natureza administrativa as seguintes: “- 
Artigo 5º da CF: XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
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Neste diapasão, a lição de MATEO:  

Efectivamente el ambiente no es propiedad de la Administración, sino 
que ésta es sólo su guardián, las actividades que aquí inciden deben 
ser supervisadas por la opinión pública y las organizaciones 
ambientales “con un máximo de transparencia, discusión pública y 
amplios deerechos adjudicados a los grupos de interés 
medioambientales. Un área en la cual la legislación ambiental de la 
Comunidad puede ser todavía desarrollada”. 228 

Bem por isso, MILARÉ denomina-o como Princípio da participação 

comunitária, segundo o qual “expressa a ideia de que, para a resolução dos 

problemas do ambiente, deve ser dada especial ênfase à cooperação entre o Estado 

e a sociedade, através da participação dos diferentes grupos sociais na formulação e 

na execução da política ambiental. Isto vale para os três níveis da Administração 

Pública”. 229  

De fato, sem a circulação livre da informação é muito pouco provável que 

a sociedade possa participar ou influir em algum processo decisório. Por isto, o 

Poder Público deve propiciar à sociedade as informações ambientais de que 

disponha, inclusive disponibilizando-as para as serventias imobiliárias. 230 

Na Inglaterra a participação popular é de capital importância para a 

concessão de licenças ambientais, efetivando o Princípio em um instrumento prático 

de consulta social:  

                                                                                                                                        
taxas: a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal; - Previstas na Lei 10.650/2003, que dispõe 
sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do 
Sisnama. - Estudo prévio de impacto ambiental.” ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 
14. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 27-28. 

228
 MATEO, Ramón Martín. Manual de Derecho Ambiental. 2. ed. Madrid: Editorial Trivium, 1998, p. 
57. “Com efeito, o meio ambiente não é propriedade da Administração, mas apenas o seu 
guardião, as atividades que aqui afetam devem ser fiscalizadas pela opinião pública e pelos 
órgãos ambientais „com o máximo de transparência, discussão pública e amplos direitos atribuídos 
aos grupos de interesse ambiental. Uma área em que a legislação ambiental comunitária ainda 
pode ser desenvolvida‟” (tradução livre). 

229
 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 1081. 

230
 Por sua vez, ANTUNES relaciona-o aos direitos populares de participação e de informação e, 
conforme leciona: “O princípio democrático assegura aos cidadãos o direito de, na forma da lei ou 
regulamento, participar das discussões para a elaboração das políticas públicas ambientais e de 
obter informações dos órgãos públicos sobre matéria referente à defesa do meio ambiente e de 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais e que tenham significativas repercussões 
sobre o ambiente, resguardado o sigilo industrial. [...]”. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito 
ambiental, p. 27. 
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A key element of the EA is the emphasis placed upon public 
participation and consultation The Departmente of the Environment 
Guidance Note states that the preparition of the environmental 
statement should be a colaborative exercise involving discussions 
with the following:  

- the local planning authority; 

- the statutory consultees; and 

- the public.  

There are, therefore, extensive publicity requirements. Once the 
planning authority has determined that an EA is required to support a 
planning application, it mus make this determination known on the 
public register. This gives the plublic the first opportunity to find out 

about the project. 
231

 

Destarte, para fomentar a efetiva participação social, além de 

disponibilizar os dados ambientais ao Registro de Imóveis, deve-se fornecer à 

imprensa condições para que ela possa trabalhar com independência e liberdade, a 

fim de propiciar a mais ampla e variada gama de informações e de investigações 

desvinculadas do aparelho estatal em prol do meio ambiente e da sociedade.     

2.3.4 Princípio da natureza pública da proteção ambiental 

Todos os bens públicos devem contar com uma efetiva e eficiente 

proteção estatal. Assim, em sendo o meio ambiente um bem difuso da coletividade, 

merece ser protegido pelo aparato do Estado. Uma das formas de proteção ocorre 

com a incidência dos Princípios Gerais de Direito Público, que preconizam o 

reconhecimento da superioridade dos interesses coletivos e difusos, quaisquer que 

sejam eles, sobre os interesses particulares ou privados colidentes.  

O Direito Ambiental é um dos ramos do Direito Público brasileiro 232 e a 

                                            
231

 “Um elemento-chave da Avaliação Ambiental é a ênfase colocada na participação e consulta 
públicas. O Departamento de Nota de Orientação Ambiental afirma que a preparação da licença 
(declaração) ambiental deve ser um exercício colaborativo envolvendo discussões com o seguinte: 
- a autoridade de planejamento local; - os consultados estatutários; e - o público. Existem, 
portanto, muitos requisitos de publicidade. Uma vez que a autoridade de planejamento determinou 
que uma EA (avaliação ambiental) é necessária para dar suporte a um projeto (aplicativo de 
planejamento), ela deve tornar essa determinação conhecida no registro público. Isso dá ao 
público a primeira oportunidade de descobrir mais sobre o projeto” (tradução livre). WOLF, Susan; 
WHITE, Anna. Principles of environmental law. Second Edition. London: Cavendish Publishing 
Limited, 1997, p. 392. 

232
 DANTAS, no particular, defende a inexistência de direito fundamental absoluto: “Trazendo-se este 
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ele, como aos demais, igualmente se apresentam verdadeiros e legítimos os 

Princípios gerais para sua integração e aplicação: 

De certa maneira, mantém o princípio ora em exame estreita 
vinculação com o princípio geral, de Direito Público, da primazia do 
interesse público, e também com o princípio de Direito Administrativo 
da indisponibilidade do interesse público. É que o interesse na 
proteção do ambiente, por ser de natureza pública, deve prevalecer 
sobre os direitos individuais privados, de sorte que, sempre que 
houver dúvida sobre a norma a ser aplicada a um caso concreto, 
deve prevalecer aquela que privilegie os interesses da sociedade – a 
dizer, in dúbio, pro ambiente. De igual sentir, a natureza pública que 
qualifica o interesse na tutela do ambiente, bem de uso comum do 
povo, torna-o também indisponível. Não é dado, assim, ao Poder 
Público – menos ainda aos particulares – transigir em matéria 
ambiental, apelando para uma disponibilidade impossível. Ao 
contrário, se a defesa do meio ambiente é um dever precipuamente 
do Estado, que só existe para prover as necessidades vitais da 
comunidade, „torna-se possível exigir coativamente até, e inclusive 
pela via judicial, de todos os entes federados o cumprimento efetivo 
de suas tarefas na proteção do meio ambiente‟. 233 

O reconhecimento da natureza pública da proteção estatal do meio 

ambiente assegura que o Estado tem o papel primordial de trabalhar pela 

harmonização entre sua população e o meio ambiente em que ela vive. E na tarefa 

de proteção, deve induzir à criação de políticas públicas, deve criar mecanismos 

efetivos de fiscalização das atividades humanas, promovendo, quando for o caso, a 

reparação do meio ambiente, seja por vias administrativas, seja pelas judiciais. 

Em nosso ordenamento, este princípio aparece com muita ênfase, já 
que não só a lei ordinária reconhece o meio ambiente como um 
patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo, mas também a Lei Fundamental 
brasileira a ele se refere como “bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida”, impondo ao Poder Público e à 
coletividade como um todo a responsabilidade por sua proteção. 234 

O citado Princípio Geral de Direito Público inspirou parcela do caput do 

                                                                                                                                        
pensamento para o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pode-se 
afirmar sem qualquer receio que ele, embora encontre guarida constitucional, não prevalece em 
tese sobre qualquer outro princípio insculpido na Constituição. A colisão entre eles, toda vez que 
ocorrer, deverá ser resolvida no caso concreto, à luz da proporcionalidade, que será examinada 
adiante. [...]”.DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental de conflitos: O direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e os casos de colisão com outros direitos fundamentais. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 43. 

233
 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1068. 

234
 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente, p. 1068. 
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artigo 225 da CF, porquanto é um dever do Estado realizar a proteção e defesa do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo. 

MIRRA identifica e propõe o Princípio da supremacia do interesse público 

na proteção do meio ambiente em relação aos interesses privados: 

Esse princípio é, na realidade, um princípio geral do direito Público 
moderno, por meio do qual se proclama a superioridade dos 
interesses da coletividade, que devem prevalecer sobre os 
interesses dos particulares, de índole privada. Trata-se, na 
realidade, de verdadeiro pressuposto de estabilidade da ordem 
social. 235 

O Princípio também encontra sua justificativa na existência constitucional 

do direito ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado” como “bem de uso comum 

do povo”. Não é, portanto, uma fruição privada e isolada, mas, ao contrário, 

pressupõe uma fruição coletiva protegida pelo Estado, a partir do comando do artigo 

225 da Constituição Federal. 

Do mesmo artigo 225 aflora implicitamente o Princípio da indisponibilidade 

do interesse público na proteção do meio ambiente 236, já que o ambiente equilibrado 

é bem de uso comum do povo, não integrando o patrimônio disponível do Estado ou 

do particular, consistindo em um bem essencialmente indisponível 237, 

proporcionando-se às gerações futuras a possibilidade de sua fruição com qualidade 

e harmonia. 238 

                                            
235

 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental, p. 344. 

236
 Logo se vê que a indisponibilidade do interesse público é um princípio basilar do Direito 
Administrativo brasileiro. MIRRA apenas faz uma adaptação terminológica para a defesa da 
existência do princípio ambiental, com base no artigo 225 da CF, conforme ob. cit., p. 346. 

237
 Neste sentido: MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 1068. 

238
 Extrai-se do STJ importante lição a respeito do tema, identificando o poder-dever de agir do 
Estado na proteção ambiental como razão de decidir a causa: “[...] 6. O dever-poder de controle e 
fiscalização ambiental (= dever-poder de implementação), além de inerente ao exercício do poder 
de polícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos 
ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo 
da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 
9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente). 7. Nos termos do 
art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, são titulares do dever-poder de implementação os funcionários de 
órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados 
para as atividades de fiscalização -, além de outros a que se confira tal atribuição. 8. Quando a 
autoridade ambiental tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade 
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Como visto, não se trata apenas de mais um poder do Estado na tutela de 

bens públicos mas, essencialmente, de um dever do Estado em promover a tutela do 

meio ambiente pelas vias legais e constitucionais, sendo a omissão de qualquer 

agente estatal um ilícito penalmente relevante para a sociedade.  

2.3.5 Princípio do equilíbrio 

O Princípio do equilíbrio enseja que os aplicadores da política ambiental 

devem sopesar as consequências da adoção de uma determinada medida, de forma 

que ela possa ser útil à comunidade e não importe em gravames excessivos aos 

ecossistemas. Portanto, devem ser analisadas as consequências ambientais, as 

consequências econômicas, as sociais, etc. Ou seja, após a análise de todas as 

variantes, deve-se procurar um resultado geral que seja positivo, atendendo todos os 

interesses envolvidos, comunidade, meio ambiente e desenvolvimento econômico 

239.  

[…] As condicionantes estabelecidas para a implantação do projeto, 
de certa maneira, indicam as condições técnicas e políticas mediante 
as quais o administrador estabelece a ponderação entre os 
diferentes interesses em jogo. Esse mecanismo de valoração é mais 
claramente definido na aplicação do chamado princípio do equilíbrio, 
que será examinado mais adiante. 240 

Trata-se de uma versão socioambiental do popular exame de custo x 

benefício que, diuturnamente, orienta todas as nossas ações conscientes: 

Pelo princípio que se ora examina, os aplicadores da política 
ambiental e do Direito Ambiental devem pesar as consequências 
previsíveis da adoção de uma medida, de forma que ela possa ser 
útil à comunidade e não importe em gravames excessivos aos 
ecossistemas e à vida humana. Através do mencionado princípio, 
deve ser realizado um balanço entre as diferentes repercussões do 
projeto a ser implantado, isto é, devem ser analisadas as 
consequências ambientais, as consequências econômicas, as sociais 

                                                                                                                                        
(art. 70, § 3°, da Lei 9.605/1998, grifo acrescentado). [...]”. REsp 1071741/SP. Fonte: < 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 22 abr. 2020. 

239
 E isso se dá pelo estudos de impacto ambiental que devem ser realizados antes de qualquer 
empreendimento. O controle judicial é perfeitamente viável: “Enquanto serviço público realizado 
pelo Estado, o licenciamento ambiental está submetido ao crivo do Poder Judiciário, em caso de 
ilegalidade, abuso ou desvio de poder. [...].” MACHADO, Auro de Quadros. Licenciamento 
ambiental: atuação preventiva do Estado à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 69. 

240
 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, p. 48. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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etc. A legislação ambiental deverá ser aplicada de acordo com o 
resultado da aplicação de todas essas variantes. 241 

Uma ideia é certa: não é possível pensar a natureza dissociada da 

coletividade, de modo que qualquer política pública deve sopesar aspectos globais, 

locais e circunstanciais que envolvam a questão ambiental. 

2.3.6 Princípio do respeito à identidade, cultura e interesse das comunidades 

tradicionais e grupos formadores da sociedade 

É necessário dizer, também, que a proteção ao meio ambiente não se 

resume à natureza em si ou ao meio natural, mas, igualmente, ao meio artificial e ao 

patrimônio cultural, decorrentes da memória antropológica e social da humanidade.  

Exsurge, destarte, o Princípio do respeito à identidade, cultura e interesse 

das comunidades tradicionais e grupos formadores da sociedade 242, consistindo no 

dever de os Estados protegerem a cultura e a identidade das populações indígenas 

e das tradicionais, ou seja, cuidar do patrimônio cultural dos povos. Tem assento 

constitucional no artigo 216 243 e na Declaração do Rio/92. 

O Princípio 22 traduz o sentimento internacional a respeito da 

necessidade de se proteger a cultura e a identidade das populações tradicionais:  

Os povos indígenas e suas comunidades, bem como outras 
comunidades locais, têm um papel vital no gerenciamento ambiental 

                                            
241

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, p. 49. FIORILLO identifica e defende o Princípio 
da ubiquidade: “Este princípio vem evidenciar que o objeto de proteção do meio ambiente, 
localizado no epicentro dos direitos humanos, deve ser levado em consideração toda vez que uma 
política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade, obra, etc. tiver que ser criada e 
desenvolvida. Isso porque, na medida em que possui como ponto cardeal de tutela constitucional 
a vida e a qualidade de vida, tudo que se pretende fazer, criar ou desenvolver deve antes passar 
por uma consulta ambiental, enfim, para saber se há ou não a possibilidade de que o meio 
ambiente seja degradado”. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental 
brasileiro. 8. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 48. 

242
 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental, p. 357. 

243
 A Constituição Federal estabelece o que é o patrimônio cultural do Brasil: “Art. 216. Constituem 
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os 
modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico”.   
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e no desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos e de suas 
práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar 
adequadamente sua identidade, cultura e interesses, e oferecer 
condições para sua efetiva participação no atingimento do 
desenvolvimento sustentável. 

Como alerta MIRRA 244, “[...] os grupos humanos sempre foram e 

continuam sendo afetados pelo processo de desenvolvimento da sociedade 

moderna. E a perda de idiomas e de outras manifestações culturais é considerada 

tão irrecuperável quanto à extinção de espécies biológicas”. 

De fato, apesar de o meio ambiente ser unitário, ele é subdividido em 

meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, incluindo, portanto, além da 

natureza, os aspectos históricos, paisagísticos e outros tantos essenciais à 

sobrevivência sadia do homem na terra.   

2.3.7 Princípio da cooperação internacional em matéria ambiental 

O Princípio traduz a ideia de que é uma necessidade urgente a 

colaboração entre os países, a fim de que deem as mãos para estabelecer uma 

cooperação transnacional, de modo a cuidar conjuntamente dos problemas que 

afetam a todos, tais como o aquecimento da Terra. Assim, há que se ter não só uma 

cooperação, mas uma solidariedade internacional, particularmente dos países 

desenvolvidos com os mais pobres, com cooperação tecnológica e econômica. 245  

Cooperar é agir conjuntamente. É somar esforços. A cooperação 
surge como uma palavra-chave quando há um inimigo a combater, 
seja a pobreza, seja a poluição, a seca, ou ainda a reconstrução de 
um Estado ou região em período de pós-guerra. Na luta contra a 
poluição e a degradação do meio ambiente, e considerando que, por 
sua natureza, os recursos naturais não se submetem 
necessariamente às fronteiras políticas, cabe aos Estados que os 
compartilham atuar de forma coordenada, mesmo no que se refere 
às ações internas, para evitar a ocorrência de danos, assim como 
para racionalizar as medidas de proteção que se fizerem 

                                            
244

 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental, p. 357.  

245
 Neste sentido, a Declaração do Rio/92 convencionou no Princípio 2: “Os Estados, de 
conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os Princípios de Direito Internacional, têm o 
direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas de meio 
ambiente e desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição 
ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites 
da jurisdição nacional”. 
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necessárias. 246 

A degradação ambiental causada no interior de uma nação, a depender 

das suas proporções, pode efetivamente acarretar danos à biodiversidade de países 

lindeiros e, sem dúvida, ao meio ambiente global: “É o que se convencionou chamar 

de dimensão transfronteiriça e global das atividades degradadoras exercidas no 

âmbito das jurisdições nacionais.”  247 

É o que vem expresso no Princípio 27, da Rio/92: 

Os Estados e os povos irão cooperar de boa fé e imbuídos de um 
espírito de parceria para a realização dos princípios 
consubstanciados nesta Declaração, e para o desenvolvimento 
progressivo do direito internacional no campo do desenvolvimento 
sustentável. 

O aquecimento global, a radiação, a poluição atmosférica, dentre outros 

problemas transfronteiriços, são decorrentes da atividade econômica de alguns 

Estados, os quais, porém, afetam a todos os demais, sem que estes tenham, 

necessariamente, contribuído para tal situação. Assim, há que se ter não só 

cooperação, mas solidariedade internacional. 

Este Capítulo termina com um necessário relembrar: os Princípios 

ambientais espelham a ideologia da sociedade e seus fins, conferindo unidade e 

harmonia ao sistema jurídico, integrando suas diferentes partes e atenuando tensões 

normativas, próprias de uma nação moderna e complexa.  

Outrossim, realizam a função de guias para os intérpretes, 

proporcionando a devida orientação para a realização de seus objetivos, em 

particular, na defesa e preservação da nossa biodiversidade, com qualidade de vida 

e desenvolvimento econômico e social para todos.  

Ver-se-á, no próximo Capítulo, os Princípios registrais.  

 

                                            
246

 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2011, 
p. 64. 

247
 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: Direito ambiental: 
fundamentos do direito ambiental, p. 358. 
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CAPÍTULO 3 

PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO REGISTRAL 

 

O Rei de Portugal, por força do descobrimento em abril de 1500, era o 

proprietário do território brasileiro, a título de domínio original da coroa portuguesa. 

Em 1532, o Rei determinou a divisão administrativa das terras em 15 capitanias, 

sendo entregues cartas de doação aos primeiros 12 beneficiados em março do 

mesmo ano. As Cartas de Sesmarias delimitavam os quinhões e continham as 

prerrogativas dos novos proprietários. A partir daí começou a cisão daquela 

propriedade original do Estado, iniciando-se o ciclo do domínio privado das terras do 

Brasil. 

Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência às 

margens do Rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo, iniciando o processo de 

separação de Portugal. Da independência até o ano de 1850, a ocupação do solo se 

deu pela tomada pura e simples da posse, sem qualquer título.  

Com a Lei 601, de 18 de setembro de 1850 e seu Regulamento 1.318, de 

30.01.1854, a posse começou a ser reconhecida pelos vigários da Igreja Católica, 

dando-se então o conhecido “Registro do Vigário”, sendo realizado o ato na 

“freguesia” da localização do imóvel. Tem-se aqui a origem do registro imobiliário no 

Brasil.  

O Registro de Imóveis só poderia aparecer no Brasil quando o 
território se encontrasse povoado a tal ponto que começasse a 
ganhar interesse o conhecimento da extensão de cada gleba 
particular, bem como a certeza da sua propriedade, a fim de protegê-
la contra eventual usurpação e utilizá-la ainda como base natural de 
crédito. Esse ponto somente veio a ser atingido muitos anos depois 
de ter o País se tornado independente. 248 

O efeito do registro, naqueles tempos, era meramente declaratório e 

objetivava separar e discriminar as terras particulares das terras públicas.  

                                            
248

 CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis: comentários ao sistema de registro em face da Lei 
n. 6.015, de 1973, com as alterações da Lei n. 6.216, de 1975. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1977, p. 12. 
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Em 1843, visando estimular o crédito pela hipoteca das terras, surgiu a 

Lei Orçamentária e o Registro de Hipotecas, precedendo a própria titulação da 

propriedade. Esta veio somente em 1864, com a Lei 1.237, de 24 de setembro. O 

Registro de Imóveis passou a ter a função de transcrever aquisições imobiliárias e 

inscrever ônus reais, transformando o Registro de Hipotecas em Registro Geral. 

Antigamente, a transferência da posse e da propriedade dava-se pela 

tradição do imóvel, seguindo-se as vetustas regras do Direito Romano. Com a Lei 

1.237 inaugura-se a fase da transferência da propriedade pela transcrição do título 

no Registro de Imóveis, dando-se publicidade à transmissão e segurança jurídica em 

relação a terceiros, situação que foi confirmada pelo Código Civil de 1916 e perdura 

no nosso sistema até os dias atuais com a Lei 6.015/1973 (Lei dos Registros 

Públicos) e legislação correlata. 

Registro público é a ação estatal de dar a conhecer a terceiros de atos ou 

fatos, através da anotação em livros, fichas, etc., por um oficial público, quer à vista 

de títulos comuns que lhe são apresentados, quer em face de declarações verbais 

ou escritas das pessoas interessadas, para fins de conservação de um documento 

ou de constituir prova em processo administrativo ou judicial. A essência de todos os 

tipos de registros públicos é o de conferir publicidade de suas informações aos 

interessados.  

O Registro de Imóveis, no nosso ordenamento, tem a finalidade não só de 

dar publicidade à constituição, transferência e modificações dos direitos reais 249 

sobre bens imóveis, como também a instituição de ônus reais de fruição, garantia ou 

aquisição. Com isso, o ofício público confere uma proteção especial à propriedade, 

possibilitando que qualquer pessoa tenha ciência da situação jurídica de um bem de 

                                            
249

 Os direitos reais apresentam características muito próprias tais como: somente são criados por lei, 
ao que se dá a tipicidade; aderem imediatamente à coisa, sujeitando-se diretamente ao seu titular; 
seguem seu objeto (o bem) onde quer que ele se encontre (direito de sequela); é provido de 
proteção especial (ação real) contra qualquer detentor do bem; devem ter previsão legal, não 
sendo criados por ato de vontade dos particulares (direito pessoal ou obrigacional); oponíveis erga 
omnes; se incidem sobre bens móveis, se adquirem pela tradição; se sobre imóveis, pelo registro 
imobiliário; previsão no art. 1225 do Código Civil e legislação (a taxatividade já está mitigada). 
CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p. 460-461. 
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raiz, sua titularidade, ônus reais ou ambientais, limites, confrontações, etc. 250 

O ramo do Direito Público que trata das relações concernentes ao registro 

imobiliário denomina-se Direito Registral. Consiste num sistema de normas legais e 

de Princípios atinentes aos registros públicos e, quando se referem especificamente 

aos bens imóveis, regulam a organização e o funcionamento das serventias, além 

da atividade do registrador e de seus prepostos, que agem por delegação do Poder 

Público nos termos do artigo 236 da Constitução Federal, competindo à União 

legislar sobre a matéria com exclusividade 251.  

A Lei 8.935/1994 (Lei dos Cartórios 252) regula a atividade do registrador e 

confere fé pública a todos os atos que praticam, atendendo ao interesse da 

coletividade e à técnica dos atos registrários. Pode-se dizer que é um “conjunto 

normativo que, formalmente, diz respeito à ação do serventuário na sua função de 

registrar imóvel, baseando-se em negócio jurídico a ele referente e compreendendo, 

materialmente, a transformação dos direitos sobre bens de raiz, em particular, sua 

aquisição”. 253 

O registro público tem por finalidade não só a transferência da 

propriedade e a instituição de ônus reais, como também “a garantir a publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos”, consoante artigo 1º da Lei 

8.935/94. 254 

A propósito, o sistema brasileiro é muito assemelhado ao de outros 

países, em especial, ao sistema alemão 255. CENEVIVA discorre sobre o assunto, 

                                            
250

 Vide a propósito: ARRUÑADA, BENITO. Organização do registro da propriedade em países em 
desenvolvimento. In: DIP, Ricardo; JACOMINO, Sérgio (orgs.). Registro imobiliário: temas atuais. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 121-144. 

251
 CF: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXV - registros públicos.” 

252
 Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. 
(Lei dos cartórios). Fonte: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm> Acesso em 16 set. 
2020. 

253
 DINIZ, Maria Helena. Sistema de registro de imóveis. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 49-
50. 

254
 GONZÁLES, Fernando P. Mendez. Estado, propiedad, mercado. In: DIP, Ricardo; JACOMINO, 
Sérgio (orgs.). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2012, p. 203-300. 

255
 LOPES traz importante estudo de direito comparado, ao comentar os diversos sistemas de registro 
conhecidos, entre eles, o francês, alemão, português, suíço, etc. Vide: LOPES, Miguel Maria de 
Serpa. Tratado dos registros públicos: em comentário ao decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm
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apontando que lá também o direito registrário é federal 256. As serventias imobiliárias 

são públicas, adotando-se para cada bem imóvel um registro próprio, numa folha 

individual, ao que denominamos no Brasil de sistema do fólio real e da matrícula. 

Na Alemanha também vigem Princípios informadores do sistema registral 

idênticos aos nossos, tais como o da publicidade, da instância, da fé pública, da 

unicidade do registro, da retificação, entre outros, os quais examinaremos 

detidamente neste capítulo.  

A esse respeito, merece destaque que os Princípios de Direito Registral, 

na lição de BALBINO FILHO, “não são axiomas incontestáveis, mas criações 

técnicas, instrumentos idôneos destinados a alcançar finalidades específicas 

perseguidas pela instituição registral” 257, quais sejam a proteção da boa-fé das 

pessoas e o fluxo seguro dos negócios imobiliários.  

Adotando a classificação pelas fontes dos Princípios, como no Capítulo 1, 

teremos Princípios registrais constitucionais, Princípios registrais legais e Princípios 

registrais sistêmicos. 

3.1 PRINCÍPIOS REGISTRAIS CONSTITUCIONAIS 

É mister iniciar pelos Princípios que decorrem do artigo 236 da 

Constituição Federal, que tem a seguinte dicção: 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público. 

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e 
de registro.          

                                                                                                                                        
1939. 5 ed. ver. e atual.  pelo prof. José Serpa de Santa Maria, de acordo com a Lei n. 6.015, de 
31 de dezembro de 1973. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1995, v. I, p. 31-61. 

256
 CENEVIVA, Walter. Registro de Imóveis: o sistema alemão e o brasileiro. In: DIP, Ricardo Henry 
Marques; JACOMINO, Sérgio (orgs). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011. – (Coleção doutrinas essenciais: direito registral; v. 2), p. 567-576.  

257
 BALBINO FILHO, Nicolau. Direito imobiliário registral. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 35.  
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§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 
concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer 
serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de 
remoção, por mais de seis meses.   

Interpretando o dispositivo constitucional, a Suprema Corte, por ocasião 

do Recurso Extraordinário 842.846, de Santa Catarina, referendou o entendimento 

que já havia naquela Casa de Justiça, segundo o qual:  

[...] i) os titulares das serventias de notas e registros exercem função 
de natureza pública, ii) o ingresso na atividade notarial e de registro 
depende de concurso público de provas e títulos, iii) os atos desses 
agentes estão sujeitos à fiscalização pelo ente estatal e iv) as 
atividades notariais e de registro são remuneradas mediante a 
percepção de emolumentos, cuja natureza jurídica é de taxa, 
consigno que tabeliães e registradores oficiais são agentes públicos, 
que exercem suas atividades in nomine do Estado. Nesse prisma, 
uma vez que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus 
agentes, reconheço a responsabilidade estatal direta pelos atos de 
tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, 
causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o 
responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 
administrativa. 258  

Pode-se afirmar, sem tergiversação e com supedâneo na jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, que às serventias de registro público se aplicam todos 

os Princípios constitucionais relativos à Administração Pública, além daqueles 

próprios ao campo do Direito Administrativo brasileiro, no que tange à prestação de 

serviços públicos objeto de delegação. 

Destarte, é de se invocar o artigo 37 da Carta Magna, como o maior 

repositório de Princípios que regem as atividades registrais:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

Assim, sem grandes dificuldades, surgem os Princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a reger os serviços 

                                            
258

 Fonte: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750504507> Acesso 
em 09 maio 2020. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750504507
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prestados pelo Registro de Imóveis. 259 

A delegação imposta pelo artigo 236 da Carta Magna aos oficiais de 

registro obriga-os ao atendimento de outros Princípios administrativos, derivados da 

condição de prestadores de serviços públicos 260, tais como: o Princípio da 

permanência, que obriga à continuidade do serviço; o da generalidade, que impõe 

que o serviço seja prestado da mesma forma a todos os interessados; o da 

eficiência, com a atualização e a modernização dos serviços; o da modicidade, que 

consiste na cobrança de taxas ou custas razoáveis e acessíveis às pessoas comuns; 

e o da cortesia, que se traduz na urbanidade, educação e cortesia para com o 

público. 

A regulamentação e controle do serviço público e de utilidade pública 
caberão sempre e sempre ao Poder Público, qualquer que seja a 
modalidade de sua prestação aos usuários. O fato de tais serviços 
serem delegados a terceiros, estranhos à Administração Pública, não 
retira do Estado seu poder indeclinável de regulamentá-los e 
controlá-los, exigindo sempre sua atualização e eficiência, de par 
com o exato cumprimento das condições impostas para sua 
prestação ao público. Qualquer deficiência do serviço que revele 
inaptidão de quem o presta ou descumprimento de obrigações 
impostas pela Administração ensejará a intervenção imediata do 
Poder Público delegante para regularizar seu funcionamento ou 
retirar-lhe a prestação. 261 

À frente no próximo subtítulo passa-se a discorrer sobre os Princípios que 

regem globalmente os agentes e os serviços administrativos postos à disposição da 

sociedade, a respeito dos quais são espécie os registradores e os serviços registrais 

imobiliários, objeto de delegação constitucional.   

3.1.1 Princípio da legalidade 

                                            
259

 “Na Constituição de 1988 encontram-se mencionados explicitamente como princípios os 
seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (este último 
acrescentado pela Emenda 19/98 – Reforma Administrativa). Alguns doutrinadores buscam extrair 
outros princípios do texto constitucional como um todo, seriam os princípios implícitos. Outros 
princípios de direito administrativo decorrem classicamente de elaboração jurisprudencial e 
doutrinária”. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 144. No mesmo sentido: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
administrativo brasileiro. 20 ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 1995, p. 82-88. 

260
 “Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou 
simples conveniências do Estado Direito administrativo brasileiro”. MEIRELLES, Hely Lopes.. 
20 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 294. 

261
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, p. 298. 
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O Princípio informa que a Administração Pública lato sensu é criada pela 

e para a ordem jurídica no afã de cumprir a vontade da Constituição e das leis, 

concretizando, através da ação de seus agentes, as políticas públicas engendradas 

para o atendimento das necessidades sociais. 

Não há uma vontade do agente público, mas apenas uma vontade da 

Constituição e da legislação a direcionar, orientar e exigir determinados 

comportamentos e condutas. Não se verifica a liberdade de ação do servidor, mas 

um instrumento para a realização dos comandos legais que devem sair do campo 

abstrato e normativo para o campo real e social pela ação humana dos agentes 

públicos. 

Neste sentido, a Lei 8.934/1995 veio para prestar regulamentação ao art. 

236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro - 

conhecida também como a Lei dos Cartórios. Ela estabelece as condições para as 

atividades dos registradores e dos notários, de forma bastante ampla e exaustiva.  

3.1.2 Princípio da impessoalidade 

Informa que a Administração Pública deve tratar a todos, indistintamente, 

da mesma forma e com o mesmo cuidado e atenção. A exigência de concurso 

público de provas e títulos, pelo artigo 236 da CF, para a delegação aos notários e 

registradores é um bom exemplo do Princípio entre nós.  

Outrossim, revela que o administrador ou o agente público deve praticar 

os atos administrativos de acordo com a sua finalidade legal, visando os objetivos 

previstos na legislação de forma impessoal, ou seja, não pretendendo atender 

interesse particular ou privado. Há, ainda, que ponderar que o agente público não 

age em nome próprio, mas em nome do órgão ou instituição a que pertence. Assim, 

os atos e provimentos são imputáveis à Administração Pública e não ao funcionário 

que os praticou. 

En passant, vejamos a Súmula Vinculante 13 do STF: 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 



122 
 

autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e indireta em 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal. 

A Súmula é, sem dúvida, um divisor de águas na Administração Pública 

brasileira, marcada pela indicação de parentes e pessoas do círculo íntimo de 

autoridades para cargos no governo. Aliada à exigência de concurso público para a 

função registral, trouxe aos nossos cartórios de Registro de Imóveis profissionais 

habilitados e qualificados para as relevantes funções públicas desempenhadas pelas 

serventias imobiliárias.  

3.1.3 Princípio da moralidade 

Não basta ao agente público cumprir a lei, mas exige-se dele, no 

desempenho de seus afazeres, respeitar Princípios éticos de razoabilidade, justiça, 

probidade, solidariedade, honestidade, boa-fé, dignidade, entre outros capazes de, 

moralmente, justificarem a atuação do administrador. 

No âmbito do STF temos exemplos práticos de ofensa à moralidade: 

Cumpre registrar que essa conclusão está de acordo com a 
jurisprudência do STF, que, em situações similares, tem reconhecido 
a ilegitimidade da concessão de desarrazoadas vantagens para 
agentes públicos, por exemplo, quando: (a) preveja retribuição 
vitalícia a quem tenha exercido cargos políticos transitórios, como 
discutido no julgamento sobre a concessão de pensão a ex-
Governadores (ADI 4.552MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 
8/6/2015); (b) for dissociada da finalidade   a   que   deveria   atender,   
como   verificado   na   concessão   de auxílio-moradia a membros do 
Ministério Público com domicílio no local da lotação (ADI 3.783, Rel. 
Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/6/2011); (c) tenha   como   
fundamento   situação   não   necessariamente   indicativa   de 
necessidade financeira, como no julgamento atinente à lei que 
concedia pensão a criança concebida em ato de estupro (ADI 2.019, 
Rel. Min.ILMAR GALVÃO, DJ de 21/6/2002); (d) conceda pensão   
vitalícia para viúva de ex-prefeitos (ADPF 413, Rel. Min. DIAS 
TOFFOLI, 6/6/2018, DJe de   20/6/2018);   ou   (e)   disponibilize   
utilidades   materiais   vitalícias,   tais como   serviços   de   motorista   
e   segurança,   para   ex-governadores   (ADI5.346, Rel. Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/11/2019). Considerando o 
figurino normativo constitucional descrito, não há dúvida de que a 
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elevadíssima vantagem remuneratória criada pela norma impugnada 
não atende ao interesse público, sendo inconciliável com o ideal 
republicano e a moralidade (arts. 1º e 37 caput, ambos da CF). 262 

O Princípio da moralidade é um valor axiológico que já estava entre nós 

mesmo antes da Constituição de 1988, porquanto nunca se admitiu a improbidade 

administrativa como forma de atuação dos agentes públicos. 263 

3.1.4 Princípio da publicidade  

Está intimamente ligado aos Princípios administrativos da transparência 

ou da visibilidade, pois que a publicidade ampla deve reger todas as atividades da 

Administração Pública, desdobrando-se no dever do Estado em fornecer 

informações a quem tiver interesse mediante certidões, consoante disciplina do 

artigo 5º da Carta Magna: 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado;         

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

No Estado Democrático de Direito a publicidade e a transparência são 

inerentes à atividade estatal, possibilitando a proteção dos direitos individuais, dos 
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 ADI 2821/ES, Relator Ministro Alexandre de Moraes. Fonte: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752062567> Acesso em 05 
maio 2020. 

263
 Desde a Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, temos dispositivo legal a amparar o Estado brasileiro 
contra os atos prejudiciais ao Erário. O artigo 11 tutela explicitamente os Princípios da 
Administração Pública, enumerando diversas hipóteses de improbidade que violam os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, dentre as quais destacamos: I - 
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; III - revelar fato ou 
circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; IV 
- negar publicidade aos atos oficiais; V - frustrar a licitude de concurso público; VI - deixar de 
prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; VII - revelar ou permitir que chegue ao 
conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou 
econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço; etc. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752062567
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interesses da coletividade e o exercício do controle social sobre a atuação do Poder 

Público.  

3.1.5 Princípio da eficiência 

A atividade administrativa deve pautar-se e orientar-se para alcançar os 

resultados esperados pela sociedade, que paga caro pelos seus serviços. Portanto, 

deve ser eficiente. MORAES explicita:  

Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração 
Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem 
comum, por meio do exercício de suas competências de forma 
imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e 
sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios 
legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos 
recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se 
uma maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da 
consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da 
eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação 
dos serviços sociais essenciais à população, visando a adoção de 
todos os meios legais e morais possíveis para satisfação do bem 
comum. 264   

De fato, o vocábulo transmite a ideia de ação para produzir um efeito 

rápido e preciso. A eficácia da atuação estatal está ligada, também, na verificação 

dos resultados, ou seja, se eles foram suficientes para satisfazer as necessidades 

públicas. Deve a Administração Pública, desta forma, pautar-se por uma legalidade 

eficiente. 

3.2 PRINCÍPIOS REGISTRAIS LEGAIS 

Como já dito alhures, são aqueles Princípios expressamente acolhidos 

pela Lei 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos) e pela legislação correlata. A sua 

absorção nos textos legais não lhes retira o caráter de Princípios, porquanto 

permanecem como bússolas para o sistema que integram. Eles perdem, entretanto, 

o alto grau de abstração que lhes marca a natureza principiológica mas, ainda 

assim, servem como instrumentos de harmonização e resolução de conflitos para o 

sistema registral.  

                                            
264

 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 317. 
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3.2.1 Princípio da especialidade, da especialização ou da determinação 

É um Princípio estruturante do sistema registral e atua conjuntamente 

com o Princípio da continuidade, que veremos logo a seguir. Tem por foco a 

determinação exata de um bem imóvel, bem assim de seus titulares, de tal forma 

que o registro reflita com fidelidade o negócio (ato jurídico), o seu objeto (bem 

econômico) e as suas partes (pessoas contratantes): 265 

De acordo com o princípio da especialidade, todo imóvel que seja 
objeto de registro deve estar perfeitamente individualizado. Tratando-
se de inscrição de direito real de garantia (alienação fiduciária, 
hipoteca, anticrese e penhor), não só o imóvel, como também a 
dívida garantida especificada, com indicação do valor total em moeda 
nacional, montante das prestações, se for o caso, e taxa de juros, se 
houver. [...] 

A especialização, portanto, significa a descrição do imóvel como um 
corpo certo, que o torna inconfundível e distinto de qualquer outro. 
Eventuais erros nos limites artificiais ou naturais do imóvel podem ser 
retificados administrativa ou judicialmente, quando descobertos. Em 
outras palavras, havendo discrepância entre os limites reais do 
imóvel e aqueles constantes da matrícula, esta deverá ser retificada, 
de ofício, como será visto oportunamente. 266 

Destarte, o Princípio obriga à observância dos elementos constantes da 

matrícula, tanto objetivos – metragens, confrontações - do imóvel, quanto subjetivos 

– qualificação das pessoas envolvidas no negócio ou ato 267 – de tal forma que haja 

perfeita coincidência dos dados 268, merecendo destaque que atualizações são 

obviamente possíveis, desde que amparadas em documentos comprobatórios, que 

deverão ficar arquivados na serventia. Daí falar-se em especialidade objetiva e 

subjetiva. 269 SILVA leciona que a especialidade subjetiva “significa que todas as 
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 CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis: comentários ao sistema de registro em face da Lei 
n. 6.015, de 1973, com as alterações da Lei n. 6.216, de 1975. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1977, p. 219. 

266
 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 5. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 324. 

267
 Em Santa Catarina, o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça dispõe: “Art. 476. A 
qualificação do interessado deverá conter, ressalvadas as proibições legais, todos os dados 
possíveis de identificação, como nacionalidade, profissão, idade, número de inscrição no 
CPF/CNPJ, documento de identificação, estado civil, domicílio e endereço completo, vedadas 
expressões como „residente neste município, distrito ou subdistrito‟. Art. 477. Os nomes são 
compostos por prenome e sobrenome, vedadas abreviaturas nos atos notariais e registrais”. 

268
 O artigo 215 do Código Civil relaciona alguns requisitos para as escrituras públicas, títulos judiciais 
e contratos. 

269
 Neste sentido: DINIZ, Maria Helena Diniz. Sistemas de Registros de Imóveis. 11. ed. São Paulo: 
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pessoas participantes do registro devem ser identificadas e qualificadas, de modo a 

gerar a certeza de que, em uma alienação ou oneração, o transmitente ou devedor 

seja a mesma pessoa nomeada adquirente no registro de origem”. 270 

A aplicação do Princípio importa em buscar-se, tanto quanto possível, 

diminuir a generalização e a abstração dos elementos da matrícula, especialmente 

daquelas mais antigas e provenientes da transcrição de títulos lacunosos, tais como 

as referentes a imóveis rurais. 271 

Especificamente em relação aos imóveis rurais, o artigo 176 da LRP exige 

para os casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento, a 

identificação a partir de memorial descritivo, com a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos 

imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, garantida a 

isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da 

área não exceda a quatro módulos fiscais. 272 

Quanto aos imóveis urbanos, impende destacar que o ideal é constar na 

descrição os imóveis vizinhos, e não o nome de seus proprietários, dada a 

possibilidade de mudança de titularidade dos confrontantes.  

A propósito, as mudanças mais comuns que afetam o Princípio da 

especialidade subjetiva são aquelas decorrentes do estado civil das pessoas, que 

                                                                                                                                        
Saraiva, 2014, p. 67. 

270
 SILVA, Ulysses da. Direito imobiliário: o registro de imóveis e suas atribuições: a nova 
caminhada. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2013, p. 187. 

271
 Exemplos legais do princípio são, entre outros, os artigos 176 e 225 da Lei 6.015/1973. Pelo artigo 
225 da LRP, os “tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, 
as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos 
imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se 
esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da 
edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário”.  
O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina também dispõe sobre a 
matéria, especificamente nos artigos 649 e 650. Fonte: 
<https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 13 abr. 2020. 

272
 O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina dispõe: “Art. 663. O 
oficial fica autorizado a inserir na matrícula mapa do imóvel, desde que elaborado por profissional 
habilitado correspondente à descrição da propriedade imobiliária”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 13 abr. 2020. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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ora se casam, ora se separam, adicionam o nome do consorte no casamento, 

alteram e atualizam sua carteira de identidade, etc. Daí que o registrador deve agir 

com cautela nas alterações dos registros, mediante a apresentação e arquivamento 

dos documentos autenticados, com força probatória decorrente de Lei. 

De outro lado, pode ocorrer a fusão ou a divisão do imóvel. Nesta, 

substitui-se a especialização unitária do bem de raiz por uma especialização múltipla 

dos imóveis que dela derivam, dando-se a individualidade aos imóveis resultantes da 

divisão. Pode ocorrer quando co-proprietários ou co-herdeiros perfazem suas partes 

ideais, bem como nos loteamentos e desmembramentos, que importam em 

desdobramento e abertura de novas matrículas, observando-se o Princípio da 

unitariciedade, por ocasião da transferência das unidades imobiliárias autônomas e 

individualizadas. A fusão, prevista nos artigos 233 e 234 da LRP, exige que seja o 

mesmo proprietário das áreas, que devem ser lindeiras, para justificar a união dos 

bens em uma só matrícula. 273 

Por fim, o artigo 235 da LRP 274 enumera diversas hipóteses de unificação 

de imóveis. A principiologia que dirige a intenção legislativa foi a de se obervar o 

Princípio da determinação quando existe uma pluralidade de registros anteriores de 

atos de aquisição do domínio sobre o mesmo bem, devendo ser unificado o registro 

em nome do seu legítimo proprietário.  

                                            
273

 LRP: “Art. 233 - A matrícula será cancelada: I - por decisão judicial; II - quando em virtude de 
alienação parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários; III - pela fusão, nos 
termos do artigo seguinte. Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao 
mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em 
uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas”. 

274
 “Art. 235 - Podem, ainda, ser unificados, com abertura de matrícula única: I - dois ou mais imóveis 
constantes de transcrições anteriores a esta Lei, à margem das quais será averbada a abertura da 
matrícula que os unificar; II - dois ou mais imóveis, registrados por ambos os sistemas, caso em 
que, nas transcrições, será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão 
encerradas na forma do artigo anterior. III - 2 (dois) ou mais imóveis contíguos objeto de imissão 
provisória na posse registrada em nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. § 1º Os 
imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de desmembramentos, partilha e glebas 
destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, juntamente com os ônus 
que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de 1 (uma) ou mais unidades, 
procedendo-se, em seguida, ao que estipula o inciso II do art. 233. § 2º A hipótese de que trata o 
inciso III somente poderá ser utilizada nos casos de imóveis inseridos em área urbana ou de 
expansão urbana e com a finalidade de implementar programas habitacionais ou de regularização 
fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de unificação.  § 3º Na hipótese de que 
trata o inciso III, a unificação das matrículas poderá abranger um ou mais imóveis de domínio 
público que sejam contíguos à área objeto da imissão provisória na posse”.                   
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Desta forma, tanto na fusão, quanto na unificação, está presente o 

Princípio da especialidade, porque a área se torna maior e o perímetro diferente, 

fruto da união formal no registro de duas ou mais áreas vizinhas do mesmo 

proprietário.   

Não há dúvida de que, em termos de ajustamento de conduta ou termos 

de compromisso e similares, firmados entre autoridade pública (MP, órgão ambiental, 

etc.), devem ser exigidos os mesmos requisitos, observadas as peculiaridades do 

trato 275, para facilitar o acesso ao fólio real e, com isso, evitando-se a formulação de 

exigências pelo Oficial registrador ou mesmo a suscitação de dúvida.  

A respeito da especialidade objetiva, nos terrenos urbanos mal 

identificados (sem numeração de lote, quadra, etc), é possível utilizar o número da 

inscrição cadastral municipal que, com o apoio da planta fiscal, funciona como um 

registro geral de identidade imobiliário. Quanto aos imóveis rurais, dada a dificuldade 

de identificá-los e localizá-los nas regiões de difícil acesso, será útil o número do 

código que lhe corresponde no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - Lei 

10.267/2001. 276 

Observa-se, então, que os cadastros dos órgãos administrativos podem 

ser auxiliares do registro público e vice-versa, protagonizando-se verdadeira 

colaboração institucional entre as diversas instituições brasileiras que, de um modo 

ou de outro, participam da regularização do nosso território, seja pelo prisma 

registral, seja pelo prisma cadastral-ambiental.  

3.2.2 Princípio da continuidade ou do trato sucessivo 

Obriga que haja uma ligação perfeita entre os titulares nas transmissões 

de qualquer natureza, referindo-se ainda à identificação do imóvel (Princípio da 

especialização), de um negócio jurídico ao outro. Toda inscrição só pode ser 

                                            
275

 Deve-se atentar, ainda, ao artigo 176 da Lei 6.015/73.  
276

 “Como deve ser consignado na matrícula, mediante averbação de ofício, com apoio em elementos 
fornecidos pelo INCRA, ele passa a facilitar a localização no solo do imóvel matriculado, 
especialmente se o referido órgão fornecer ao Registro Imobiliário a respectiva planta regional ou 
setorial”.  SILVA, Ulysses da. Direito imobiliário: o registro de imóveis e suas atribuições: a nova 
caminhada. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2013, p. 193-194. 
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efetuada com referência ao título anterior, constituindo, pois, a eficácia obrigatória do 

registro. Cada assento deve apoiar-se no anterior, formando a história ininterrupta 

das titularidades jurídicas de cada bem de raiz, numa concatenação causal e 

sucessiva de transmissão de direitos reais. 277  

Ao se exigir que cada inscrição encontre sua procedência na anterior, 

assegurando-se a legitimidade da transmissão (ou da oneração de um direito), 

temos garantido um “elo de uma corrente ininterrupta de assentos, cada um dos 

quais se liga ao seu antecedente, como o seu subsequente a ele se ligará 

posteriormente. Graças a isso o Registro de Imóveis inspira confiança no público”. 

278 

O Princípio tutela a continuidade dos registros, sendo uma das regras 

basilares do direito imobiliário, tanto que nos acompanha desde o Decreto 18.542, 

de 1928: “Art. 206. Si o immovel não estiver lançado em nome do outorgante o 

official exigirá a transcripção do titulo anterior, qualquer que seja a sua natureza, 

para manter a continuidade do registro”. 279  

O Princípio foi reafirmado pelo artigo 195 da Lei 6.015/1973, ao dispor 

que se “o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o 

oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a 

sua natureza, para manter a continuidade do registro”. 280 

No mesmo sentido é a dicção do artigo 237, porquanto aduz que ainda 

“que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação 

                                            
277

 Neste sentido é a lição de DINIZ, Maria Helena: Sistemas de Registros de Imóveis, p. 65. 
278

 CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis: comentários ao sistema de registro em face da Lei 
n. 6.015, de 1973, com as alterações da Lei n. 6.216, de 1975. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1977, p. 285. 

279
 Decreto nº 18.542, de 24 de Dezembro de 1928, aprovou o “regulamento para execução dos 
serviços concernentes nos registros publicos estabelecidos pelo Codigo Civil”. 

280
 Ulysses da Silva traz duas exceções ao princípio e à Lei, porquanto nas desapropriações e nos 
usucapiões, como formas originárias de aquisição da propriedade, poderíamos ter problemas, p. 
ex., com a duplicidade de matrículas, recomendando que os Oficiais registradores sempre exijam 
a prova de que o imóvel se encontra registrado. SILVA, Ulysses da. Direito imobiliário: o registro 
de imóveis e suas atribuições: a nova caminhada. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Ed., 2013, p. 184. 
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de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro”. 281 

Assim, as inscrições realizadas na matrícula devem estar perfeitamente 

encadeadas, de forma que não haja hiatos na corrente registrária: “Em relação a 

cada imóvel deve existir uma cadeia de titularidade à vista do qual só se fará o 

registro ou averbação de um direito se o outorgante dele figurar no registro como 

seu titular.” 282  

Como explica MELLO FILHO, no “Direito Espanhol o princípio da 

continuidade é também denominado de tracto sucesivo, ou de previa inscripción, e é 

tido como consequência natural do princípio da publicidade e da presunção de 

exatidão do registro imobiliário [...] a história do imóvel, constituída por uma cadeia 

sem solução de continuidade, de tal maneira que o adquirente num registro terá de 

ser forçosamente o transmitente no seguinte”. 283  

As consequências práticas da aplicação do Princípio podem ser 

sintetizadas assim: 1) nenhum título pode ter acesso à matrícula se o anterior não 

estiver registrado; 2) a continuidade é a cadeia de titularidades do bem; 3) ninguém 

                                            
281

 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reafirmou a força dos Princípios, em especial, o da 
continuidade, no julgamento da Apelação Cível n. 2014.086504-5, de Criciúma, sendo Relator o 
ilustre Desembargador Raulino Jacó Brüning. Extrai-se da fundamentação, o seguinte excerto: “É 
cediço que a análise do título pelo Oficial deve estar norteada pelos princípios que regem os 
registros públicos, sendo que o exame por ele realizado restringe-se aos aspectos formais e 
extrínsecos, a fim de não adentrar à área de ação exclusiva da autoridade judiciária. - Dentre os 
diversos princípios, deve-se fazer uma breve menção aos da legalidade, especialidade e 
continuidade, que são os que fundamentam o correto posicionamento adotado pela Registradora, 
em razão das circunstâncias antes mencionadas. - O princípio da legalidade exterioriza a 
qualificação do registro, de modo que se presume (juris tantum) pertencer o direito real à pessoa 
em cujo nome está registrado. Por conseguinte, o Oficial Registrador, como integrante da 
Administração Pública, deve analisar o título a ele apresentado tão somente em seus aspectos 
extrínsecos. - Já o princípio da especialidade objetiva, contido no artigo 176 da Lei dos Registros 
Públicos, exige a identificação do imóvel com um corpo certo, permitindo o encadeamento dos 
registros e averbações subsequentes, em conformidade com o princípio da continuidade. - Com 
efeito, o princípio da continuidade, previsto no § 2º do artigo 225 da referida lei, determina que 
cada assento deve se apoiar no anterior, formando um verdadeiro encadeamento histórico 
ininterrupto das titularidades jurídicas de cada imóvel, numa concatenação causal sucessiva na 
transmissão dos direitos imobiliários”. Fonte: < 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora> Acesso em 15 abr. 2020. 

282
 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 325. 

283
 MELLO FILHO, Álvaro. Princípios do direito registral imobiliário. Em; DIP, Ricardo Henry Marques; 
JACOMINO, Sérgio (orgs). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. – (Coleção doutrinas essenciais: direito registral; v. 2), p. 90. 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora
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pode transmitir ou onerar imóvel sem o registro do seu título aquisitivo. 284 

A corrente da sucessividade, como visto, é imposta pela Lei e se apoia no 

Princípio da especialidade objetiva e subjetiva, porquanto somente o titular do 

domínio ou do direito poderá transmiti-lo ao adquirente. Desta forma, a falta de 

encadeamento entre o título pretendido e o conteúdo da transcrição anterior constitui 

uma violação ao Princípio da continuidade: 

Ao exigir que cada inscrição encontre sua procedência em outra 
anterior, que assegure a legitimidade da transmissão ou da oneração 
do direito, acaba por transformá-la no elo de uma corrente 
ininterrupta de assentos, cada um dos quais se liga ao seu 
antecedente, como o seu subsequente a ele se ligará 
posteriormente. Graças a isso o Registro de Imóveis inspira 
confiança ao público. 285 

A propósito, no Recurso Especial 1418189/RJ, o STJ examinou um caso 

complexo de sobreposição de matrículas e áreas, envolvendo título anterior ao 

Código Civil de 1916, ao qual não se aplica o Princípio da continuidade 286. Da 

decisão colhe-se o seguinte excerto: “[...] haveria o risco de implementar-se aquilo 

que SÉRGIO JACOMINO denominou de „síndrome de beliche dominial‟  com títulos 

contraditórios, versando sobre bens imóveis que se superpõem, inoculando o „germe 

da nulidade pela destruição da legitimação do registro pela dupla matriculação‟”. 

Assim, os registros imobiliários devem ser perfeitamente encadeados no 
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 SILVA, Ulysses da. Direito imobiliário: o registro de imóveis e suas atribuições: a nova 
caminhada. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2013, p. 182. 
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 CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis: comentários ao sistema de registro em face da Lei 
n. 6.015, de 1973, com as alterações da Lei n. 6.216, de 1975. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1977, p. 285. 

286
 O acórdão é bem fundamentado: “É certo que títulos anteriores ao Código Civil de 1916, como é o 
caso, que remonta a inventário de Espólio anterior a esse Código, não infringem o princípio da 
continuidade. Expõe, com efeito, Acórdão do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, 
com a clareza peculiar a seu E. Relator e com apoio no clássico AFRÂNIO DE CARVALHO 
(Registro de Imóveis, p. 285), quanto ao princípio da continuidade, que o princípio não incide 
quando “o título irá inaugurar a cadeia a ser formada depois da matrícula” (Ap. Civ. 262.640, j. 
31.10.ç1977, rel. Des,. ACÁCIO REBOUÇAS, em “Registros Públicos – Jurisprudência”, 
FRANCISCO DE PAULA SENA REBOUÇAS, org. e notas, São Paulo, Revista dos Tribunais, 
1978,  p. 60).Dispensada, embora, por óbvio, a observância do princípio da continuidade, do título, 
referente transcrição inaugural de matrícula, vinda de tempo anterior ao Código Civil de 1916, não 
se dispensa o encaixe da área do título no terreno sem invadir outras matrículas, ou seja, sem 
esvaziar outras matrículas via exaustão do terreno, ou seja, exigida a  perfeita demonstração da 
disponibilidade de área (CSM-SP, Ap. Civ. 261.900-SP, j.  5.8.77, Rel. Des. ACÁCIO REBOUÇAS, 
ob. cit., p. 86), lembrando-se que, no caso, não se trata de pequenas imperfeições e  adequações 
comuns em matéria registraria, mas de área de grandes dimensões em densa região urbana”. 
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tempo, de tal modo que inocorram vazios ou interrupções na corrente registrária, 

respeitando-se as titularidades consignadas na matrícula e a cronologia dos fatos e 

atos inscritos.  

3.2.3 Princípios da presunção de legitimidade e de veracidade 

Por força destes Princípios e do nosso sistema registral, expresso nas 

Leis 6.015/1973 e 8.935/1994, se busca conferir autenticidade e eficácia ao registro 

público de bens imóveis. Presumem-se verdadeiros e legítimos os atos e fatos 

jurídicos inscritos na matrícula, até que tal registro ou averbação seja cancelado por 

ordem judicial ou administrativa. Para fins registrários, os termos legitimidade e 

veracidade possuem e transmitem os mesmos efeitos ao titular do registro. 

O Registro de Imóveis é fundamentalmente um instrumento de 
publicidade. Portanto, é necessário que as informações nele contidas 
coincidam com a realidade para que não se converta em elemento 
de difusão de inexatidões e fonte de insegurança jurídica, 
contrariando, dessa forma, sua finalidade básica. 287  

Também conhecido como Princípio da legitimação, confere presunção de 

legitimidade ao registro até que se demonstre em contrário, anulando-o: “Para que 

tal presunção seja destruída, é preciso impugnar o conteúdo do assento perante os 

tribunais, cabendo ao impugnante o ônus de provar sua inexatidão. Enquanto não 

cancelado o registro inexato, continua produzindo efeitos”. 288 

É o que ordenam os artigos 252 da Lei 6.015/1973 e 1.247 do Código 

Civil: 

Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os 
efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está 
desfeito, anulado, extinto ou rescindido. 

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o 
interessado reclamar que se retifique ou anule. 

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário 
reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do 
terceiro adquirente. 

                                            
287

 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 328. 
288

 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 329. 
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As inconsistências porventura existentes no registro poderão ser alvo de 

revisão pelo proprietário ou terceiro interessado, pela via do procedimento 

administrativo no registro imobiliário e, claro, pela via judicial. As retificações podem 

ser, inclusive, promovidas ex officio pelo oficial registrador, nos termos do artigo 213 

da Lei 6.015/1973.  

Esclarece PASSOS:  

Têm-se então várias possibilidades de retificação do registro e/ou 
averbação que não retratar a realidade fático-jurídica do registro, 
quais sejam administrativamente pelos interessados, podendo-se dar 
inclusive por Escritura Pública de Re-Ratificação a ser inscrita no 
fólio registral, administrativamente pelo próprio registrador, se for o 
caso de erro grosseiro constatável através de documentos 
arquivados no Registro Imobiliário, e finalmente por processo judicial 
contencioso, cuja sentença gerará um mandado judicial ou carta de 
sentença que ingressará na serventia imobiliária como título 
retificador. 289 

A propósito, os Princípios da presunção de legitimidade e de veracidade 

também funcionam no Direito Administrativo, a indicar uma grande ligação entre os 

ramos jurídicos, porquanto não há dúvida que o Direito Registral deriva do Direito 

Público e os seus agentes, como delegatários constitucionais, devem observância 

estrita ao Princípio da legalidade – art. 37 da CF. 

 3.2.4 Princípio da fé pública  

É um Princípio geral e comum a todas as categorias de registros públicos 

290, residindo na necessidade social de confiança, estabilidade e harmonia, mediante 

a consideração de certeza e autoridade que se conferem às relações jurídicas 

devidamente autenticadas por um tabelião de notas e/ou registradas em órgãos 

públicos 291. Assim, as declarações de vontade prestadas na presença de um 

tabelião que anotará aquelas manifestações, autenticando-as como verdadeiras por 

seu ofício, geram fé pública, ou seja, uma confiança geral e coletiva de veracidade e 

                                            
289

 PASSOS, Tatiana. Registro de imóveis para profissionais do direito: guia prático para o 
cotidiano jurídido-imobiliário-registral. 2. ed. Campinas: Russell Editores, 2008, p. 42. 

290
 SILVA, Franciny Beatriz Abreu de Figueiredo e. Prática de Registro de Imóveis. 2. ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 24. 

291
 Maria Helena Diniz fala em “força probante”. Em: Sistemas de Registros de Imóveis, p. 65. 
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autenticidade da manifestação de vontade exercida perante o tabelião. 292 

Os atos praticados pelos registradores também têm fé pública e, portanto, 

a presunção de autenticidade, presumindo-se verdadeiros: “Assim, a fé pública é a 

qualidade atribuída ao agente (Registrador), já a autenticidade é qualidade do ato 

praticado”. 293 

A partir do registro dá-se a publicidade de relações jurídicas que antes 

ficavam confinadas aos seus titulares e, com isso, há um sentimento de 

consideração maior, resultado da credibilidade que terceiros podem colocar 

naquelas situações devidamente publicizadas e acessíveis a todos. As notas 

públicas e o registro dão transparência ao negócio, situação, ato ou fato e, diante 

dessa clareza, surge a confiança coletiva. 

Todavia, o Princípio da fé pública é atenuado no nosso sistema. É que o 

Brasil não o acolheu de forma absoluta, quando os interesses do terceiro de boa-fé e 

da segurança jurídica das operações imobiliárias prevalecem sobre o interesse do 

verdadeiro proprietário do imóvel, como sói ocorrer nos sistemas germânico e 

espanhol. Em nossas terras, “[...] o registro inválido, ou lastreado em negócio jurídico 

nulo ou anulado, e que por tal motivo venha ser cancelado, não protege o terceiro de 

boa-fé”. 294 

NERI destaca: 

[...] el fundamento de la fe pública se halla em necesidad que tiene la 
sociedade, para su estabilidad y armonía, de dotar a las relaciones 
jurídicas de fijeza, certeza y autoridad, a fin de que las 
manifestaciones externas de estas relaciones sean garantia para la 
vida social y jurídica de los ciudadanos y hagan prueba plena ante 
todos y contra todos, cuando aquellas relaciones jurídicas entran em 
la vida del derecho en su estado normal. Tal es, en fin de cuentas, la 
imponente razón que ha existido para reconocer a la fe pública como 
el atributo de garantia erga omnes y la necesidad de fijarla en todo 

                                            
292

 Vide: GARCÍA, José Maria Franco. La exactitud registral: los principios de legitimación y fe pública 
en el derecho registral venezolano comparados con el español. In: Registro imobiliário: temas 
atuais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 361-380. 

293
 SILVA, Franciny Beatriz Abreu de Figueiredo e. Prática de Registro de Imóveis. 2. ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 24. 

294
 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 331. 
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instrumento aseverado por funcionario público competente. 295 

Entre nós a fé pública decorre expressamente do artigo 3º da Lei 

8.935/1994, que reza que: “Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, 

são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da 

atividade notarial e de registro”. 296 

A fé pública é pressuposto para que os serviços notariais e de registro 

possam garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 

jurídicos. 297 

3.2.5 Princípio da tipicidade 

O Princípio nos informa que a tipicidade corresponde à previsão na 

legislação dos direitos reais, bem como quando, em outras hipóteses, uma Lei 

imponha a inscrição ou possibilite o ingresso de determinados atos ou fatos no fólio 

real 298. Ou seja, a entrada no registro imobiliário dependeria sempre de uma norma 

que a obrigasse ou a autorizasse. 299 

                                            
295

 NERI, Argentino. Tratado teórico e práctico de derecho notarial. Buenos Aires: Editora 
Depalma, 1969, v. 2, p. 423-424. “O fundamento da fé pública é a necessidade de que a 
sociedade, por sua estabilidade e harmonia, forneça relações jurídicas de fixidez, certeza e 
autoridade, para que as manifestações externas dessas relações sejam uma garantia para a vida 
social. e legal dos cidadãos e faça a prova completa diante de todos e contra todos, quando essas 
relações legais entrarem na vida da lei em seu estado normal. Tal é, em última análise, a razão 
imponente que existe para reconhecer a fé pública como atributo de garantia erga omnes e a 
necessidade de consertá-la em todos os instrumentos declarados por um funcionário público 
competente” (tradução livre). 

296
 “Estes dois princípios têm cada qual seu significado próprio, mas foram amalgamados durante 
certo tempo no nosso País por uma corrente da doutrina que pretendeu dar ao primeiro, previsto 
na lei, a eficácia do segundo, omitido nela. Ao passo que o primeiro reforça a eficácia da inscrição, 
sem a tornar, contudo, saneadora, pois mantém o primado final do direito sujetivo, o segundo abre 
uma brecha nesse primado ao admitir que a inscrição se torne saneadora relativamente ao 
terceiro de boa-fé que, confiado nela, adquire o direito. A regra é a tutela do direito subjetivo, ou a 
segurança jurídica; a exceção é a tutela do terceiro de boa-fé, ou a segurança do comércio”. 
CARVALHO, Afrânio. Registro de imóveis, p. 167. 

297
 Bem por isto, o Código de Normas da CGJ/SC determina que, em caso de divergência, 
prevalecem as medidas constantes do registro ou da matrícula para formação do condomínio: “Art. 
772. O quadro de áreas deverá obedecer às medidas que constarem do registro, vedada 
referência às constantes da planta aprovada, em caso de divergência”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-
4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

298
 Neste sentido: DINIZ, Maria Helena. In: Sistemas de Registros de Imóveis, p. 68. 

299
 Exemplo é o registro do contrato de compra e venda de lotes, regido pela Lei 6.766/79: “Art. 25. 
São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que 
atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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LOPES nos diz que “é óbvio que o Registro de Imóveis, como valor 

constitutivo, ou mesmo como valor obrigatório de publicidade, somente abrange os 

casos em lei especificados”. E continua: “A razão disso é não só porque as 

categorias de atos enunciados são restritas, e bem determinadas, sem aspectos 

genéricos ou de força compreensiva, como ainda pela índole excepcional dessas 

mesmas disposições”.300 Para o autor nem mesmo a analogia poderia ser invocada 

para “abrir as portas do Registro de Imóveis, para nele se introduzir atos não 

previstos pela lei”. 301  

Data venia, essa interpretação restritiva não encontra mais respaldo, seja 

na jurisprudência, seja na doutrina contemporânea. Com efeito, o fim último do 

registro imobiliário é a segurança jurídica, dependendo ela da confiança depositada 

nas informações contidas na matrícula. Assim, qualquer informação relevante deve 

estar registrada, mormente as ambientais que, pela sua importância social, merecem 

ser inscritas de forma célere para a segurança jurídica ambiental.   

No caso dos direitos reais, a doutrina é bastante uníssona em não admitir 

a criação deles pelas partes num contrato, sendo, portanto numerus clausus:  

Um exemplo vivido por nós foi o recebimento de escritura pública de 
promessa de dação em pagamento, protocolada para registro. Nesse 
caso, o título foi impugnado, porque promessa de dação em 
pagamento não é direito real, não podendo ser registrada como tal. O 
que é registrável é a dação em pagamento, que é forma de extinção 
das obrigações, se a coisa entregue em substituição ao bem fungível 
(dinheiro) for bem imóvel. O que se registra então não é a dação em 
pagamento propriamente dita, mas sim a transmissão da propriedade 
do bem imóvel, dado em pagamento por substituição a dinheiro. 302 

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

entendido que o rol do artigo 167 da Lei de Registros Públicos não é taxativo, 

conferindo maior elasticidade à legislação, inclusive no que tange aos direitos reais. 

                                                                                                                                        
terceiros.” 

300
 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Tratado dos registros públicos: em comentário ao decreto n. 
4.857, de 9 de novembro de 1939. 5 ed. ver. e atual.  pelo prof. José Serpa de Santa Maria, de 
acordo com a Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Brasília: Livraria e Editora Brasília 
Jurídica, 1995, v. II, p. 191. 

301
 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Tratado dos registros públicos, p. 193. 

302
 PASSOS, Tatiana. Registro de imóveis para profissionais do direito: guia prático para o 
cotidiano jurídido-imobiliário-registral. 2. ed. Campinas: Russell Editores, 2008, p. 67. 
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303 304 

Entendemos que o rol do artigo 167 da LRP não é taxativo e, sempre que 

se fizer necessário para publicizar atos e fatos que tenham relação com a 

propriedade imobiliária, deverá haver inscrição no Registro de Imóveis, mormente 

em questões ambientais, plasmadas pelo interesse social na publicidade e na 
                                            
303

 Cito, como exemplo, o seguinte julgado relativo a empreendimento na Praia de Jurerê, em 
Florianópolis: “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE 
COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO § 3º DO ART. 267 DO CPC NÃO CONFIGURADA. NÃO-
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO 
IMÓVEL. LEGALIDADE. DIREITO DOS CONSUMIDORES À INFORMAÇÃO E À 
TRANSPARÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. 1.  Cuidam os autos de Ação Civil Pública 
proposta com o fito de obstar a construção de empreendimento imobiliário de grande porte em 
Área de Preservação Permanente situada em Jurerê Internacional, sem licenciamento do  Ibama.  
O acórdão recorrido limitou-se a manter decisão liminar que determinou a averbação da demanda 
no cartório de registro de imóveis. [...] 4.  Quanto ao mérito, observo que a recorrente carece de 
interesse jurídico tutelável porque a averbação, em si, obrigação alguma lhe impõe, servindo 
apenas  para  informar os pretensos adquirentes da existência de Ação Civil Pública na qual se 
questiona a legalidade do empreendimento. 5.  Na verdade, o interesse implícito da empresa, que 
não se mostra legítimo, é de que inexista prejuízo mediato à sua atividade comercial com a 
ampliação da publicidade acerca da demanda, em negativa ao direito básico à informação do 
consumidor, bem como aos princípios da transparência e da boa-fé, estatuídos pelo CDC. 6.  
Impende anotar que a averbação foi determinada na esteira de acórdão (questionado no REsp 
1.177.692/SC) que deferira em parte a liminar pleiteada  pelo  Ministério  Público  para  
condicionar  o prosseguimento   das   obras   à  prestação  de  caução  imobiliária equivalente  a  
15%  do  valor  comercial  dos imóveis, para fins de compensação ambiental, bem como à ciência 
dos adquirentes. 7.  Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 
6.015/1973, que determina a averbação "das decisões, recursos e seus efeitos,  que  tenham  por 
objeto atos ou títulos registrados ou averbados". 8.  Ressalto ainda que, ao contrário do que 
sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, 
da Lei 6.015/1973,  porquanto  o  rol nele estabelecido não é taxativo,  e  sim  exemplificativo,  
haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei. 9.  Na hipótese, a averbação serve para 
tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se 
coaduna com a finalidade do sistema registral e com  os  direitos  do consumidor. 10. Ademais, tal 
medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da 
decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar  a necessária informação dos adquirentes 
acerca do litígio existente. 11. Recurso Especial não provido”. (REsp 1161300 / SC RECURSO 
ESPECIAL 2009/0197645-0 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador  
SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 22/02/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 11/05/2011). 
Fonte: < https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 15 abr. 2020. 

304
 Em caso assemelhado, também se entendeu pela possibilidade de averbação, com base no poder 
geral de cautela do magistrado: “PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. MEDIDA 
DEFERIDA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL E AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. 
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NEGOCIAL EM RELAÇÃO AO BEM IMÓVEL. 
PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. 1. O protesto contra a alienação de bens visa resguardar 
direitos e prevenir responsabilidade, mas não impede a realização de negócios jurídicos. 2. "A 
averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro 
do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar 
conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes" 
(Corte Especial, EREsp n. 440.837/RS). 3. Recurso ordinário desprovido”. (RMS 28.290/RN, Rel. 
Ministro     JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 
18/05/2009). Fonte: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200901976450&dt_publicacao=11/
05/2011> Acesso em 16 abr. 2020. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200901976450&dt_publicacao=11/05/2011
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200901976450&dt_publicacao=11/05/2011
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informação completa e exaustiva a todos os interessados.  

3.2.6 Princípio da publicidade 

É um Princípio geral e a missão dos registros públicos no mundo todo. 

Informa que o registro torna pública a situação estampada na matrícula, tornando 

acessível a toda a população o conhecimento dos atos e fatos ali registrados, 

mediante a expedição de certidões pelo oficial da serventia. 305 

A “sua função no Direito consiste em tornar conhecidas certas situações 

jurídicas, precipuamente quando se refletem nos interesses de terceiros. Por outro 

lado, a sua finalidade caracteriza-se por essa dupla face: ao mesmo tempo que 

realiza uma defesa, serve de elemento de garantia”. 306  

Tal Princípio está no nosso ordenamento desde a Lei Imperial de 1864, 

cumprindo dupla missão: constituir os direitos reais e de anunciá-los a todos, 

conferindo-lhes a publicidade conhecida como erga omnes, ou seja, oponível a 

terceiros de boa-fé.  

O acesso, como não poderia deixar de ser, é amplo. Não necessita o 

cidadão justificar o pedido de informações, consoante prescreve a Lei 6.015/1973, 

privilegiando-se, concretamente, o Princípio da publicidade. 307   

                                            
305

 A respeito da publicidade registral, merece destaque: OLIVEIRA, Marcelo Salaroli de. Publicidade 
registral imobiliária. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 10-30. 

306
 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Tratado dos registros públicos: em comentário ao decreto n. 
4.857, de 9 de novembro de 1939. 5 ed. ver. e atual.  pelo prof. José Serpa de Santa Maria, de 
acordo com a Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Brasília: Livraria e Editora Brasília 
Jurídica, 1995, v. I, p. 18. DINIZ afirma que a publicidade é “conferida pelo Estado por meio de seu 
órgão competente, das mutações da propriedade imobiliária e da instituição de ônus reais sobre o 
bem de raiz, dando segurança às operações realizadas com o imóvel” pela inscrição destas 
informações na matrícula.  DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de Imóveis, p. 63. Como 
escreveu MELLO FILHO, os “registros são, dessa forma, como um sinal exterior, ou meio legal de 
publicidade, em garantia dos direitos com relação aos seus titulares e à validade de seus efeitos, 
relativamente a terceiros. Os registros são feitos para ficar à disposição do público e visam a 
amparar o crédito em geral e prevenir fraudes, além da garantia natural que outorgam aos 
negócios”. MELLO FILHO, Álvaro. Princípios do direito registral imobiliário. Em: DIP, Ricardo 
Henry Marques; JACOMINO, Sérgio (orgs). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011. – (Coleção doutrinas essenciais: direito registral; v. 2), p. 70. 

307
 “Art. 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são 
obrigados: 1º a lavrar certidão do que lhes for requerido; 2º a fornecer às partes as informações 
solicitadas. Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou 
ao funcionário o motivo ou interesse do pedido”. 
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Devido ao cuidado necessário à conservação do acervo da serventia 

imobiliária 308, as informações solicitadas são prestadas mediante certidão, isto é, o 

acesso não é ao livro ou ao registro diretamente pelo cidadão, porquanto se dá uma 

publicidade indireta, mediante certidão. A Lei de Registros Públicos obriga que a 

informação seja sempre atualizada, nos termos do art. 21: “Sempre que houver 

qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o Oficial mencioná-

la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de 

responsabilidade civil e penal”, com as ressalvas dos arts. 45 e 95. 309  

Resumindo, o Princípio estende sua força a todas as situações jurídicas 

levadas ao registro competente. Às situações matriculadas são conferidos todos os 

efeitos legais previstos no artigo 1º da Lei 8.935/1994, isto é, autenticidade, 

segurança e eficácia, impondo-se pela publicidade o respeito de todos ao ato 

jurídico ali estampado.  

A Contrario sensu, a ausência de registro importa na clandestinidade do 

negócio, que fica restrito às partes celebrantes, não podendo elas reclamar o 

respeito coletivo ao ato jurídico, salvo pelas vias judiciais ordinárias. Veja-se, a 

propósito, o caso de uma hipoteca não levada a registro, pelo que o terceiro que 

comprar o imóvel não estará sujeito aos seus efeitos, perdendo ela sua eficácia 

contra o novo adquirente, restando entre as partes apenas o direito subjetivo 

pessoal, mas não o direito real de garantia.  

                                            
308

 Vide Lei 8.935/94: “Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: I - manter em 
ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros”. Da 
mesma forma, a LRP: “Art. 22. Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, 
somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. Art. 23. Todas as diligências 
judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro 
ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. Art. 24. Os oficiais devem manter em segurança, 
permanentemente, os livros e documentos e respondem pela sua ordem e conservação”. 

309
 Neste sentido é o Código de Normas da CGJ/SC: “Art. 696-A. Ao expedir certidão, o oficial deverá 
mencionar eventuais prenotações, desde que em vigor o prazo de sua eficácia, ainda quando o 
expediente se referir a assentos anteriores à Lei n.º 6.015/73. Art. 697. Nas certidões relativas a 
livro anterior à Lei n. 6.015/1973, o oficial mencionará os ônus, as prestações ou os gravames 
existentes, seja qual for a data de sua constituição, e indicará outros atos, já registrados ou 
averbados, capazes de alterar a situação jurídica do imóvel. Parágrafo único. Eventual ausência 
de tais elementos fará com que o instrumento não seja apto a comprovar a propriedade atual do 
imóvel e a inexistência de ônus reais, gravames ou prestações, mesmo nos casos de certidão de 
inteiro teor de determinada transcrição ou inscrição”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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Em virtude da publicidade e da transparência, é defensável a ideia de que  

existem muitas possibilidades para que o Registro de Imóveis funcione como órgão 

de informação ambiental, centralizando dados relativos ao imóvel e fornecendo uma 

visão abrangente da situação real vivida pela área, necessitando apenas que a 

Administração Pública encaminhe os dados ao registro imobiliário para conferir à 

informação ampla publicidade ambiental.  310 

A publicidade derivada do registro público é o melhor mecanismo de 

oponibilidade, uma vez que ela fomenta a presunção iuris et de iuris de que todas as 

situações de fato ou de direito registradas são de conhecimento da comunidade. 

Assim, ninguém pode alegar desconhecimento ou boa-fé contra ato ou situação 

constante da matrícula, que se reputa válido e eficaz até a sua desconstituição pelos 

meios legais.   

De outro norte, o Princípio tem íntima ligação com o Princípio da 

territorialidade, pois para que as pessoas possam obter informações e certidões 

relativas a determinado bem de raiz, é imprescindível que saibam, ainda que 

instintivamente, onde encontrá-las. Por isso, os registros têm aderência a um 

território e, destarte, podem ser acessados pelos habitantes locais e os de fora. Se o 

registro pudesse ser feito em qualquer serventia, seria praticamente impossível 

tornar a publicidade uma realidade social. 

3.2.7 Princípio da territorialidade 

                                            
310

  O Código de Normas da CGJ/SC estabelece, para fins de publicidade, a averbação de algumas 
situações muito importantes para a efetividade do Direito Ambiental, sendo exemplos aquelas 
previstas no artigo 685, tais como as áreas contaminadas, a contaminação de água subterrânea, a 
reserva legal, entre outras. “Art. 685. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão, na 
matrícula ou no registro de transcrição, para mera publicidade: [...] VI – a existência de área 
contaminada sob investigação  ou  sob  intervenção,  conforme classificação da Resolução n. 420, 
de 28 de dezembro de 2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), declaradas por 
órgãos ambientais; VII – a existência de contaminação de água subterrânea que torne o imóvel 
área de restrição e controle de uso de água subterrânea, nos termos da Resolução n. 396, de 3 de 
abril de 2008 do Conama, declaradas por órgãos ambientais; [...] XI - os termos de 
responsabilidade de preservação de reserva legal e outros termos de compromisso relacionados à 
regularidade ambiental do  imóvel  e  seus  derivados; XII - o número de inscrição no cadastro 
ambiental rural (CAR). [...] § 3° A prévia averbação do cadastro ambiental rural (CAR) é condição 
para a transmissão da propriedade, desmembramento ou retificação de área do imóvel. § 4º Fica 
dispensada a averbação do número de inscrição no cadastro ambiental rural (CAR) nos casos de 
existência prévia de averbação da reserva legal”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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Desde os tempos em que os possuidores eram obrigados a registrar suas 

posses (por força do Decreto 1.318/1854) perante os vigários das freguesias do 

Império, está no nosso Direito o Princípio da territorialidade. A localização do imóvel, 

portanto, sempre foi definidora de competência territorial, tratando-se de uma 

competência absoluta no sistema registral.    

É uma norma mestra do sistema, sem a qual não teria viabilidade prática 

o registro imobiliário, porquanto deve haver uma aderência geográfica entre a 

serventia e o seu território. A proximidade física com objeto do seu trabalho (os 

imóveis) possibilita o efetivo acesso dos interessados ao fólio real em busca dos 

seus serviços e, em particular, das informações imobiliárias. Desta forma, cada 

seventia tem competência para atuar em uma específica área, denominada 

circunscrição imobiliária. A situação do imóvel indica o cartório responsável, sendo 

essa regra crucial para a confiabilidade e segurança registral. 311 

Em cidades maiores, é comum existir mais de um Registro de Imóveis, 

facilitando o acesso dos interessados, porquanto descentraliza o serviço público e o 

aproxima das pessoas nos respectivos bairros, localidades e distritos. 

São as leis de organização judiciária dos Estados-membros que definem 

a distribuição territorial dos cartórios e, portanto, a serventia competente para a 

prática do ato. A sua não observância gera a nulidade do registro, devendo o RI, 

inclusive, negar-se ao protocolo do título nestas hipóteses. 

Embora as pessoas possam escolher livremente o tabelião de notas, por 

                                            
311

 Esta contemplada nos artigos 169 da LRP e 12 da Lei dos Notários e Registradores: “Art. 169 - 
Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no Cartório da situação do 
imóvel, salvo:  I - as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que 
se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição; II – os registros 
relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas 
elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência.   III - o registro 
previsto no n° 3 do inciso I do art. 167, e a averbação prevista no n° 16 do inciso II do art. 167 
serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante apresentação de 
qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando 
a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador”. “Art. 12. Aos oficiais de registro 
de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de 
interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos 
registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas 
sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que 
definirem as circunscrições geográficas”. (Negritos nossos). 
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força do permissivo do artigo 8º da Lei 8.935/1994 312, a ele é vedado “praticar atos 

de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação”, consoante artigo 9º 

da Lei. Ou seja, a ele também se aplica o Princípio da territorialidade. 313   

Desta maneira, observamos que nada adiantaria um Registro de Imóveis 

distante do cidadão e de seu objeto – a parcela do território, ainda mais em um país 

gigantesco como o Brasil, com severas desigualdades regionais e culturais. 

3.2.8 Princípio da inscrição 

Traduz a ideia de que a constituição, transmissão e extinção de direitos 

reais sobre imóveis só operam efeitos jurídicos pela sua inscrição 314 no registro 

imobiliário. A mutação nasce por ato negocial entre particulares, mas somente com a 

chancela do Estado pela via da inscrição imobiliária se consumará, transferindo ao 

adquirente a propriedade ou o outro direito real negociado. DINIZ refere que o “efeito 

básico do registro de imóveis é o constitutivo, pois sem ele o direito real sobre coisa 

alheia e o direito de propriedade imobiliária, oriundos de ato inter vivos, não 

nasceriam”. 315 

Outros o chamam de Princípio da obrigatoriedade do registro 316, segundo 

o qual nos atos entre vivos, a constituição, a transferência, a modificação ou a 

extinção de direito real relativo a imóvel apenas se efetiva com o registro do título na 

matrícula. No direito nacional, o registro do título aquisitivo do direito real imobiliário 

é obrigatório, não surtindo efeitos, por exemplo, a mera lavratura da escritura de 

compra e venda do bem imóvel: o comprador apenas adquire a propriedade com o 

registro deste título no Registro de Imóveis competente. 

                                            
312

 “Art. 8º É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar 
de situação dos bens objeto do ato ou negócio”.  

313
 Exemplo prático consta do Código de Normas catarinense, ao dispor que, para o cancelamento do 
registro ou da averbação de compromisso de compra e venda ou de cessão de lotes (Lei 
6.766/1979), o local de pagamento é o da sede do Registro de Imóveis onde fica o loteamento: 
“Art. 757. Ressalvado o caso de intimação judicial, não deve ser aceito requerimento de 
cancelamento em que a intimação efetuada tenha consignado, para pagamento das prestações, 
qualquer outro local que não o ofício de registro de imóveis”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-
4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

314
 O termo inscrição abarca os atos de registro e averbação, consoante o art. 172 da LRP. 

315
 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de Imóveis, p. 63. 

316
 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 300. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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A jurisprudência do STJ expressamente utiliza o Princípio em seus 

julgados, ao decidir que o “titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a 

propriedade imobiliária”. 317 

O Princípio encontra justificação na necessidade de publicidade, ou seja, 

dar a conhecer à sociedade a existência de um ou de alguns direitos reais sobre 

determinado bem imóvel, em face do efeito erga omnes. Todavia, a inscrição não é 

saneadora dos eventuais vícios do negócio que lhe deu causa. 318 

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ, tanto que o “registro do 

título translativo no cartório de imóveis não gera presunção absoluta do direito real 

de propriedade, mas relativa, vale dizer, admite prova em sentido contrário 

(CC/1916, art. 527; CC/2002, art. 1.231)." 319
 

                                            
317

 “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL PENHORADO DE 
PROPRIEDADE DE EX-CÔNJUGE ESTRANHO À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE 
REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 07 DO STJ. 
REMESSA OFICIAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA QUE DEVOLVEU TODA 
MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE, 
IN CASU, DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 303/STJ. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE 
DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQÜENTE PELOS ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS. REFORMATIO IN PEJUS. 1. A transmissão da propriedade de bem imóvel, na 
dicção do art. 1.245 do Código Civil, opera-se com o registro do título translativo no Registro de 
Imóveis, sem o qual o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. 2.  A Lei 6.015, a seu 
turno, prevê a compulsoriedade do registro e averbação dos títulos ou atos constitutivos, 
declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, inter 
vivos ou mortis causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade 
em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade. 3. Deveras, à luz dos referidos diplomas 
legais, sobressai clara a exigência do registro dos títulos translativos da propriedade imóvel por 
ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, porquanto os negócios jurídicos, em nosso ordenamento 
jurídico, não são hábeis a transferir o domínio do bem. Assim, titular do direito é aquele em cujo 
nome está transcrita a propriedade imobiliária. [...]”. REsp 848070/GO RECURSO ESPECIAL 
2006/0108463-1 Rel. Min. LUIZ FUX Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 
03/03/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 25/03/2009. Fonte: < 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 16 abr. 2020. 

318
 A esse respeito: “[...], tanto em relação às partes como em relação a terceiros, não tem a virtude 
de limpar o título que lhe dá origem, sanando os vícios jurídicos-materiais que o inquinam, nem a 
de suprir a faculdade de disposição. A inscrição, não passa uma esponja no passado, não torna 
líquido o domínio ou outro qualquer direito real”. CARVALHO, Afrânio. Registro de imóveis, p. 250. 

319
 REsp 466.500/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Data da Publicação/Fonte DJ 03/04/2006.  
Fonte: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp Acesso em 15 abr. 2020. SILVA explica 
com clareza a questão: “Podemos dizer, assim, que o registro depende, para sua realização, como 
já vimos, da apresentação do título ao oficial, mas este não sobrevive sem aquele, simplesmente 
porque a transferência inter-vivos do domínio da propriedade imóvel não se concretiza sem o 
registro, e a transmissão causa-mortis, por sua vez, depende de inscrição para fins de 
disponibilidade”. SILVA, Ulysses. Direito imobiliário: o registro de imóveis e suas atribuições: a 
nova caminhada. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2013, p. 201. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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Na hipótese que interessa ao estudo, uma vez firmado termo de 

compromisso (ajuste entre o Estado e um particular) a sua averbação geraria um 

direito real? Considerando o rol taxativo dos direitos reais no Código Civil (artigo 

1.225), pensamos que não seria possível tal efeito. Entretanto, se para garantia do 

cumprimento das obrigações ajustadas basta a publicidade registral, não há 

problemas para fins de eficácia do acordo a sua não inclusão como um possível 

direito real pela legislação.  

Quando a constituição de um direito real é mesmo importante, a Lei exige 

o registro, como o faz para a servidão ambiental prevista no artigo 9-A da Lei 

6.938/1981: 

§ 4º Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no 
registro de imóveis competente:                       

I - o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental;                          

II - o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão 
ambiental.   

O direito pessoal criado pelo contrato entre as partes, por ato do Estado 

via inscrição no registro, transforma-se em direito real, no nos termos da Lei 10.406/ 

2002 - Código Civil: 

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro 
do título translativo no Registro de Imóveis. 

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 
continua a ser havido como dono do imóvel. 

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a 
decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o 
adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 320 

É a versão atual da traditio romana. 

Hipótese interessante é o caso dos condomínios a preço-de-custo, 

oportunidade em que pessoas, sem fins lucrativos, se consorciam para a 

incorporação imobiliária. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui julgado que 

                                            
320

 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim decidiu, julgando que a “transmissão do domínio 
que ocorre somente com o registro do título translativo”, consoante o artigo 1.245 do Código Civil. 
Fonte: < http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora> Acesso em 15 abr. 2020. 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora


145 
 

bem ilustra a situação, bastante atual nos dias de hoje. A Corte decidiu que a 

ausência de incorporação no Registro de Imóveis não compromete a constituição do 

condomínio e, tampouco, desobriga os condôminos e terceiros que se vincularam 

entre si nas assembleias ou contratos, uma vez que o registro é indispensável 

somente para a preservação de direitos em relação a terceiros estranhos ao 

negócio. 321  

Outra questão é a relativa aos terrenos de marinha, porquanto o Superior 

Tribunal de Justiça tem orientação pacificada de que o registro (ou a inscrição) no 

fólio real não é oponível à União:  

“Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de 
que o registro imobiliário não é oponível em face da União para 
afastar o regime dos terrenos de marinha, servindo de mera 
presunção relativa de propriedade particular - a atrair, p. ex., o 
dever de notificação pessoal daqueles que constam deste título como 
proprietário para participarem do procedimento de demarcação da 
linha preamar e fixação do domínio público -, uma  vez que a 
Constituição da República vigente (art.  20,  inc.  VII) atribui 
originariamente àquele ente federado a propriedade desses bens. 
Precedentes”. (Negritos nossos). 322 

Observe-se que, por força do Princípio da territorialidade, a inscrição do 

título deverá ser realizada no Registro de Imóveis da localização do bem de raiz, sob 

pena de nulidade. Se o imóvel se localizar em mais de uma circunscrição, deve ser 

                                            
321

 “CIVIL - CONSTRUTORA – OBRA ABANDONADA - ASSUNÇÃO PELOS CONDÔMINOS - 
COMISSÃO DE REPRESENTANTES - FORMAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL - VALIDADE - 
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO RATEIO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE 1 A Lei 
4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, tem 
como objetivo instituir normas e  princípios em prol da massa condominial, pretendendo promover 
a adequada e eficaz continuidade da construção, evitando que um condômino inadimplente cause 
danos a todos os demais. No regime de administração ou "a preço de custo", é de 
responsabilidade dos proprietários ou dos adquirentes, o pagamento do custo integral da obra, 
consoante determina a regra do art. 58 da Lei 4.591/64. Os proprietários ou adquirentes instituem 
o Condomínio, elegem a Comissão de Representantes e, posteriormente, contratam com a 
construtora a execução e administração da obra. A ausência de incorporação no registro de 
imóveis, nesse caso, não compromete a constituição do condomínio e nem desobriga os 
condôminos e terceiros que se vincularam entre si nas assembleias ou contratos, pois o registro é 
indispensável somente para a preservação de direitos em relação a terceiros estranhos ao 
negócio. (AC n. 2001.013987-1, Desa. Salete Silva Sommariva). [...]”. Apelação Cível n. 
2004.012718-9, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 28-9-2009. 

322
 REsp 1183546/ES RECURSO ESPECIAL 2010/0040958-3 Relator Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 08/09/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 29/09/2010 RSSTJ vol. 43 p. 431. Fonte: < 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora> Acesso em 15 abr. 2020. É o teor da 
Súmula 496 do Superior Tribunal de Justiça: “Os registros de propriedade particular de imóveis 
situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União”. 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora
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registrado em todas. Se houver o desmembramento da circunscrição, não há 

obrigação de inscrever-se, novamente, no novel cartório de registro, porquanto tal 

ato ocorrerá quando transferido ou onerado o bem.  

3.2.9 Princípio da legalidade 

A importância do postulado reside na exigência de que os títulos 

submetidos à serventia registral devem reunir todos os requisitos impostos pelas 

normas legais e regimentais para que possam ostentar a publicidade registral. Desta 

maneira, para que sejam assentados na matrícula, os títulos devem ser submetidos 

a um exame de qualificação por parte do titular do RI, que assegure sua validade e 

perfeição às imposições da legislação pátria.  

O registrador só pode efetuar o registro do imóvel quando não encontrar 

quaisquer irregularidades nos documentos apresentados pela parte interessada. 

Deve ele vedar o acesso aos títulos que não preencherem os requisitos legais. 

Assim, antes do registro, na atividade qualificadora, o oficial deverá examinar, à luz 

das normas vigentes, o título que lhe foi apresentado:  

“Se o negócio feito pelo requerente for nulo, por conter vício 
extrínseco ou intrínseco inerente ao título, ou, ainda, alguma 
simulação, o registro do imóvel não poderá ser levado a efeito. Se o 
título apresentar anulabilidade decorrente de vícios de 
consentimento, como erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo ou 
vício social como fraude contra credores, o oficial fará o assento, que 
produzirá efeitos até que o título seja anulado pelo Judiciário”. 323  

                                            
323

 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de Imóveis, p. 64-65. CARVALHO situa o Princípio 
para melhor entendimento: “A exemplo do Direto Alemão, o Direito Brasileiro adota o princípio de 
legalidade ou legitimidade, em virtude do qual a validade da inscrição depende da validade do 
negócio jurídico que lhe dá origem e da faculdade de disposição do alienante. Ao passo que o 
Direito Alemão, porém, põe esse negócio jurídico na figura artificial de um acordo jurídico-real 
abstrato, por força do qual as partes, perante a autoridade, meramente dão o seu consentimento à 
inscrição, o Direito Brasileiro o situa na figura do acordo jurídico-obrigacional, em que as partes 
dão o seu consentimento a todas as estipulações entre elas ajustadas”. CARVALHO, Afrânio de. 
Registro de Imóveis: comentários ao sistema de registro em face da Lei n. 6.015, de 1973, com 
as alterações da Lei n. 6.216, de 1975. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 249. E continua o 
autor, trazendo a orientação unânime da doutrina neste aspecto, segundo a qual embora o efeito 
do registro seja constitutivo, “[..] não o tem saneador, precisamente porque ocupa o lugar da 
tradição em virtude da qual o alienante não transmite senão o direito que lhe assista, pelo que, se 
nenhum lhe assiste, nenhum transmite. Assim, quem quer que, fiado na inscrição, adquire a 
propriedade ou outro qualquer direito real está exposto ao risco de ver contestada a sua aquisição, 
se o alienante inscrito no registro não era o verdadeiro titular: a aparência registral é sobrepujada 
pela realidade jurídica”. 
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Esta situação se refere às nulidades de pleno direito expressas no Código 

Civil (art. 166) e em outras leis, devendo o Oficial verificar se, por ventura, algumas 

delas exsurge no título, por ocasião da atividade qualificadora, pois a Lei de 

Registros Públicos prevê que as “nulidades de pleno direito do registro, uma vez 

provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta” – art. 214.  

O parágrafo 3º do artigo 214 possibilita, para esses casos, o bloqueio da 

matrícula. Quando o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá 

causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, 

mesmo sem a oitiva das partes, a medida cautelar de bloqueio. 

Tal providência poderia ser utilizada para obrigar o cumprimento de 

alguma obrigação de natureza ambiental?  

A priori, não há problemas na providência de caráter preventivo e cautelar, 

porquanto o parágrafo 4º do art. 214 da LRP assegura a prenotação de outros títulos 

incidentes sobre o bem, que ficarão com prazo de prenotação prorrogado até o 

desbloqueio: 

§ 4º Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar 
qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, 
aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o 
prazo prorrogado até a solução do bloqueio. 

Outrossim, a imprescindível legalidade deflui de disposição expressa da 

Lei dos Notários e Registradores – Lei 8.935/1994, porquanto eles podem ser 

responsabilizados no âmbito penal, administrativo e civil pela “inobservância das 

prescrições legais ou normativas”. 324 

Desta forma, resta evidente que eles são obrigados a observar as 

prescrições legais, normativas e regulamentares a que estão sujeitas as atividades 

de notas e de registros. O registrador, portanto, atua como verdadeiro fiscal da lei 

                                            
324

 “Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às 
penalidades previstas nesta lei: I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;”. Ainda 
na mesma Lei: “Art. 22.  Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os 
prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que 
designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.” Também: “ Art. 
23. A responsabilidade civil independe da criminal”. 



148 
 

em seu cotidiano laboral. 325 

Importante para o presente trabalho é a seguinte observação: quando se 

tratar de atos administrativos, o controle de legalidade a ser realizado pelo Oficial do 

registro deve ter natureza meramente formal, porquanto estes atos já possuem as 

presunções de legalidade e de veracidade, não podendo ser questionados em sede 

de qualificação registrária, uma vez que o oficial não pode negar efeito a ato 

administrativo válido e eficaz a priori. Somente na esfera judicial poderá ser feito o 

controle de legalidade material ou substantivo.  

Assim, uma vez que um órgão público firme termo de compromisso para 

cumprimento de obrigações ambientais com particular, não cabe ao Oficial verificar o 

seu conteúdo ou a forma do pacto para fins de averbação na matrícula do bem, 

salvo se tal ato implicar uma violação direta a algum dispositivo legal expresso.  

Com base no artigo 198 da LRP, o oficial da serventia, no procedimento 

de registro e diante de uma dúvida a respeito do título ou da documentação, poderá 

indicá-la por escrito ao apresentante para que a esclareça. 326  

A irresignação com a exigência do oficial deve ser manifestada pelo 

interessado por escrito, encaminhando-se os autos ao juízo competente para 

solução da dúvida, consoante marcha descrita no artigo retromencionado. Ao 

incidente administrativo nestes casos dá-se o nome de procedimento de dúvida. 327  

                                            
325

 LOUREIRO explica que na “esfera do direito registral, o princípio da legalidade pode ser definido 
como aquele pelo qual se impõe que os documentos submetidos ao Registro devem reunir os 
requisitos exigidos pelas normas legais para que possam aceder à publicidade registral. Destarte, 
para que possam ser registrados, os títulos devem ser submetidos a um exame de qualificação 
por parte do registrador, que assegure sua validade e perfeição”. E continua, dispondo que a 
“legalidade em matéria registral aplica-se a todo procedimento registral, mas tem seu ápice no 
denominado exame de qualificação, no qual o registrador faz o controle da legalidade do título 
submetido a registro. No que tange ao exame do documento, o fundamento do princípio da 
legalidade se funda na necessidade de que os assentos registrais concordem com a realidade 
externa ao registro, evitando que ingressem documentos carentes de validade ou de 
autenticidade. LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 307. 

326
 “Art. 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando 
o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu 
requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la, 
obedecendo-se ao seguinte:” 

327
 A propósito, o artigo 30 da Lei 8.935/94, determina como dever do registrador: “XIII - encaminhar 
ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática 
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O poder-dever de verificação, por parte do oficial, decorre dos fins a que 

se destina o registro, ou seja, garantir a publicidade, autenticidade, segurança e 

eficácia dos atos jurídicos. Não houvesse o controle, faltaria até mesmo a fé pública 

na atividade registral, mormente porque a verificação formal da documentação é um 

pressuposto de legalidade. No exame de verificação dos títulos, o registrador deve 

se ater aos aspectos formais previstos na legislação, bem assim em possíveis 

nulidades absolutas 328, além de outras exigências esparsas na legislação. 329 

Da mesma forma, o artigo 30 da Lei 8.935/1994 estipula como dever do 

notário e do registrador “fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os 

atos que devem praticar”, além de “observar as normas técnicas estabelecidas pelo 

juízo competente”, o que seria impossível sem exame de legalidade da 

documentação apresentada para registro. 

Neste particular, se a legislação já atribui tarefas de fiscalização tributária, 

igualmente poderá estabelecer atribuições de caráter ambiental para os 

registradores públicos, aumentando a rede de proteção ao meio ambiente. O 

Conselho Nacional de Justiça poderia, sem maiores dificuldades, criar mecanismos 

de colaboração entre as serventias imobiliárias e os órgãos ambientais, por exemplo.  

Verifica-se, pois, que o Princípio da legalidade impõe que, se observadas 

quaisquer nulidades de pleno direito ou ausências formais nos títulos, elas devem 

ser prontamente apontadas como entraves ao registro, porquanto delas não surtirão 

efeitos jurídicos válidos. Ainda que ocorra a inscrição do título viciado, tal fato não 

tem o condão de sanar as nulidades do ato que lhe deu origem. 330 

                                                                                                                                        
processual fixada pela legislação respectiva;”. 

328
 “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - 
for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas 
as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade 
que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - 
a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção”. 

329
 Exemplo prático é a verificação do recolhimento tributário, obrigação legal imposta ao registrador 
nos termos do artigo 134 do Código Tributário Nacional, sob pena de responsabilidade solidária: 
“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões 
de que forem responsáveis: [...]; VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, 
pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício”. 

330
 Neste sentido: CARVALHO, Afrânio. Registro de Imóveis: comentários ao sistema de registro em 



150 
 

3.2.10 Princípio da prioridade 

O Princípio é de capital importância e informa que a preferência dos 

direitos reais se dá pela ordem cronológica da prenotação, que é o ato de lançar a 

entrada de um título no respectivo livro tabular no registro imobiliário, entregando-se 

ao interessado o recibo com o número do protocolo e a respectiva data:  

O princípio da prioridade significa que, num concurso de direitos 
reais sobre um imóvel, estes não ocupam todos o mesmo posto, mas 
se graduam ou classificam por uma relação de precedência fundada 
na ordem cronológica do seu aparecimento: prior tempore potior jure. 
Conforme o tempo em que surgirem, os direitos tomam posição no 
registro, prevalecendo os anteriormente estabelecidos sobre os que 
vierem depois. 

[...] Graças ao princípio da prioridade, os direitos inscritos no registro 
ganham estabilidade e segurança, liberando-se do risco da 
contradição. 331 

A prioridade refere-se ao elemento temporal, ou seja, quem apresentou 

primeiro o título ao registro; a preferência diz respeito à primazia dos efeitos que são 

atribuídos à prioridade estabelecida no protocolo do título e, bem por isso, os direitos 

de prioridade ou de preferência podem ser utilizados como sinônimos:  

Uma das diferenças fundamentais entre os direitos reais e os direitos 
pessoais consiste no fato de que os primeiros gozam do ius 
preferendi, ou seja, a faculdade que tem o titular de um direito real de 
obter preferência no exercício de seu direito com respeito a outro 
direito real posterior de igual ou distinto conteúdo, que recaia sobre a 
mesma coisa. 

Em matéria de Registro de Imóveis, o direito de preferência ou 
prioridade se materializa por intermédio do acesso ao registro do 
documento que contém um direito real imobiliário: o título que é 
prenotado em primeiro lugar tem prioridade no registro em relação 
aos títulos que materializam direitos reais contraditórios sobre o 

                                                                                                                                        
face da Lei n. 6.015, de 1973, com as alterações da Lei n. 6.216, de 1975, p. 250. O Conselho da 
Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que o “fato do antigo cartorário não 
ter apresentado „exigências‟ aos adquirentes do bem, no momento adequado, não retira o dever 
do atual Registrador, ao se deparar com a carência de documentos necessários para o exame do 
registro, de o fazer atualmente”, mormente quando estas exigências legais sigam as normas 
vigentes à época da formação do título aquisitivo, em verdadeira homenagem ao Princípio da 
legalidade. Recurso de Decisão n. 2012.900060-9, de Itapema/SC, Relator: Des. João Batista 
Góes Ulysséa. Fonte: http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora> Acesso em 14 abr. 
2020. 

331
 CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis, p. 191. 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora
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mesmo imóvel, protocolados posteriormente. 332  

O Princípio encontra função saneadora em duas hipóteses bastante 

comuns, premiando aquele que com rapidez promoveu o registro. Quando os títulos 

são excludentes entre si – direito de propriedade, funciona para priorizar o primeiro 

que foi apresentado, determinando a exclusão do segundo; quando não excludentes 

– como os direitos de garantia em geral, atua para conceder uma graduação inferior 

ao último. 

Outrossim, vem previsto expressamente na Lei de Registros Públicos: 

Art. 182 - Todos os títulos tomarão, no Protocolo, o número de ordem 
que lhes competir em razão da seqüência rigorosa de sua 
apresentação.                 

Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do título, e 
esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela 
mesma pessoa mais de um título simultaneamente.                   

Conferindo força ao Princípio e aos direitos dele decorrentes, prescreve o 

artigo 12 da LRP que nenhuma “exigência fiscal, ou dúvida, obstará a apresentação 

de um título e o seu lançamento do Protocolo com o respectivo número de ordem, 

nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o 

apresentante”. Todavia, a mera apresentação para exame e cálculo, não se equipara 

ao protocolo do título para fins de preferência. 333 334
 

                                            
332

 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 320. 
333

 O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina dispõe: “Art. 640. O 
oficial deverá instituir controle rigoroso de tramitação simultânea de títulos contraditórios sobre o 
mesmo imóvel. Art. 641. No caso de prenotações sucessivas de títulos contraditórios ou 
excludentes, criar-se-á uma fila de precedência. § 1º Cessados os efeitos da prenotação, o título 
poderá retornar à fila, mas após os outros, que nela já se encontravam no momento da cessação. 
§ 2º O exame do segundo título subordina-se ao resultado do procedimento de registro do título 
que goza de prioridade, de forma que somente será inaugurado procedimento registrário ao 
cessarem os efeitos da prenotação do primeiro. [...] Art. 708.  O protocolo do requerimento de 
retificação  gera  prioridade  –  e  impede  qualificação, registro ou averbação – apenas em relação 
a títulos que excluam ou contradigam o direito do proponente”. Fonte: 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa Acesso em 13 abr. 2020. 

334
 O TJSC tem se utilizado do Princípio para solução das demandas, conforme observa-se do 
seguinte julgado, ao resguardar aquele que apresentou o título ab initio, pois  a “Lei de Registros 
Públicos, no seu art. 182, confere aquele que primeiro apresentar os títulos para prenotação, 
prioridade e preferência na efetivação do registro, de modo a manter hígida a cadeia registral”.  A 
Corte também assegurou que o “art. 213, I, „a‟, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece 
poder-dever ao cartorário de retificar, de ofício, o registro imobiliário no caso de serem constatados 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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Não obstante, algumas exceções são apontadas pela mesma Lei. A 

primeira, ao prever que quando for apresentada uma segunda hipoteca, com 

referência expressa à primeira, esta sem registro, o artigo 189 da Lei 6.015/1973 335 

impõe que se aguarde por 30 dias para que os interessados na primeira promovam o 

registro da mesma. Escoado o prazo, pode o oficial fazer o registro. A segunda 

exceção está prevista no artigo 190 336 e não se justifica tal situação, uma vez que o 

conflito entre o registro de títulos de direitos reais contraditórios se resolveria, 

justamente, pela aplicação do Princípio da prioridade, já que prevalece o número do 

protocolo como sinalizador da ordem de preferência. A terceira, pelo artigo 186 do 

Código Tributário Nacional, porquanto o crédito tributário tem preferência sobre 

qualquer outro, independentemente da sua natureza ou do tempo de sua 

constituição, ressalvados os trabalhistas.  

Finalmente, a Lei preocupa-se com uma hipótese bastante remota, qual 

seja o protocolo no Registro de Imóveis, na mesma data, de escrituras lavradas no 

mesmo dia, com a hora da lavratura anotada 337, consignando que, 

independentemente do número da prenotação, a preferência e a anterioridade do 

registro cabe àquela lavrada em primeiro lugar. 

3.2.11 Princípio da rogação ou da instância 

O Princípio significa que todo o ato a ser praticado na serventia depende 

de provocação do interessado ou de autoridade, consoante artigo 13 da Lei de 

                                                                                                                                        
equívocos capazes de macular a ordem cronológica dos títulos”, sendo verificado no caso em 
exame “erro quanto à anterioridade da prenotação, o que possibilitou a devida retificação de modo 
a respeitar a ordem preferencial dos títulos”. Processo: 0011220-92.2014.8.24.0023 (Acórdão) 
Relator: Robson Luz Varella Origem: Capital Orgão Julgador: Segunda Câmara de Direito 
Comercial Julgado em: 31/10/2017. Fonte: < 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora> Acesso em 15 abr. 2020. 

335
 “Art. 189 - Apresentado título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência de outra 
anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará durante 30 (trinta) dias que os interessados na 
primeira promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que correrá da data da prenotação, sem que 
seja apresentado o título anterior, o segundo será inscrito e obterá preferência sobre aquele”. 

336
 “Art. 190 - Não serão registrados, no mesmo dia, títulos pelos quais se constituam direitos reais 
contraditórios sobre o mesmo imóvel”. 

337
 “Art. 192 - O disposto nos arts. 190 e 191 não se aplica às escrituras públicas, da mesma data e 
apresentadas no mesmo dia, que determinem, taxativamente, a hora da sua lavratura, 
prevalecendo, para efeito de prioridade, a que foi lavrada em primeiro lugar”. 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora
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Registros Públicos. 338 

CARVALHO expõe que “[...] no Direito Alemão se costuma chamar de 

princípio de instância, expressão adequada também no Direito Brasileiro, por traduzir 

bem a necessidade de postulação do registro. Sem solicitação ou instância da parte 

ou da autoridade o registrador não pratica os atos do seu ofício”. 339  

Isso não significa que a provocação do particular tenha que ser formal ou 

por escrito, bastando a mera apresentação do título no RI, com requerimento verbal 

à serventia pelo portador. É uma praxe centenária e que facilita a vida do cidadão. 

Portanto, não deve ser alterada, sendo praticada da mesma forma na Alemanha.  

Evidentemente, existem algumas exceções dispostas na Lei, quando o 

oficial poderá agir ex officio 340. Entre elas, destacam-se a obrigação que o oficial 

tem de averbar todos os ônus reais e restrições do imóvel que, por transferência, 

tenham passado à competência territorial de outro ofício do RI, consoante artigo 229 

da LRP. 341       

Hipótese interessante, porquanto ocorre naturalmente pelo decurso de 

                                            
338

 “Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados: I - 
por ordem judicial; II - a requerimento verbal ou escrito dos interessados; III - a requerimento do 
Ministério Público, quando a lei autorizar”. 

339
 CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis, p. 309. 

340
 Assim ocorre com a correção de erros materiais e evidentes por si sós, a atualização de dados, 
entre outros, que estão exemplificados na Lei 6.015/1973. O artigo 213 prevê outras hipóteses: a) 
omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título; b) indicação ou 
atualização de confrontação; c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por 
documento oficial; d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção 
de coordenadas georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais; e) 
alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas 
perimetrais constantes do registro; f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel 
confrontante que já tenha sido objeto de retificação;  g) inserção ou modificação dos dados de 
qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho 
judicial quando houver necessidade de produção de outras provas. 

341
 O Código de Normas da CGJ/SC estabelece o procedimento para dar-se efetividade à retificação 
extrajudicial: “Art. 700. O procedimento de retificação previsto no artigo 213, da Lei n. 6.015/1973, 
além das prescrições legais, será regido pelas disposições contidas nos artigos subsequentes. Art. 
701. Não será caso de retificação extrajudicial se o erro decorrer do título e envolver preço, objeto 
ou outro elemento essencial do negócio jurídico, situação em que deverá o oficial devolvê-lo ao 
apresentante para o indispensável fim de retificação do instrumento. Art. 702.  Se do título  constar  
omissão  passível  de convolação  por  documentos  de  natureza pública, o oficial poderá exigir 
sua apresentação em substituição à rerratificação do título, salvo se versar sobre elemento 
essencial ao negócio jurídico ali praticado. Art. 703.  O requerimento de  retificação  deverá  ser 
subscrito  com  firma  reconhecida  por semelhança”. 
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prazo, é o cancelamento de ofício do protocolo do título, após 30 dias do 

descumprimento das exigências feitas pelo oficial ao interessado 342. Com isso, a 

preferência é concedida a outro título, protocolado posteriormente, cujo objeto seja o 

mesmo imóvel.  

Nada obstante, se a exigência do registrador for de responsabilidade de 

outro órgão público, poderá o cidadão precaver-se informando à serventia que a 

providência não lhe cabe, bem como demonstrando o protocolo do pedido 

administrativo, não se cancelando a prenotação, desde que haja portaria do Juízo 

autorizando a medida. É salutar este encaminhamento, evitando-se o aforamento de 

ações judiciais, porquanto não poderia o interessado ser penalizado pela mora da 

Administração pública em fornecer o documento exigido pelo registrador.     

A propósito de um exemplo, o procedimento registral tem início com o 

requerimento do interessado ao RI, que pode ser um órgão público ambiental, com a 

apresentação de um ofício para inscrição de obrigações ambientais ajustadas em 

um termo de compromisso. Ocorre que, por vezes, tal documento apresenta alguma 

falta de informação registral (descrição do imóvel, etc) e, portanto, não poderia 

aceder à matrícula. De qualquer forma, a serventia do RI não pode negar o 

protocolo, seja por vícios extrínsecos (forma do documento), seja por vícios 

intrínsecos (alguma ilegalidade na manifestação de vontade ou capacidade das 

partes), porquanto as exigências para regularização devem ser feitas, 

posteriormente, por conta da qualificação do título, onde o Oficial lançará as 

exigências que entender pertinentes.  

Neste sentido explica LOUREIRO: 

[...] O protocolo ou prenotação é o ato pelo qual se recebe um título 
para registro. Em nenhuma hipótese poderá o registrador recusar o 
recebimento e protocolo do título, ainda que constate exigência de 
natureza fiscal ou existência de vícios visíveis a um primeiro exame. 
Mesmo na hipótese de título com vício intrínseco (v. g., falta de 
outorga uxória para a alienação do imóvel), deve o registrador 
proceder ao protocolo para, posteriormente, fazer as exigência 

                                            
342

 Consoante artigo 205 da LRP: “Art. 205 - Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, 
decorridos 30 (trinta) dias do seu lançamento no Protocolo, o título não tiver sido registrado por 
omissão do interessado em atender às exigências legais”.                  
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cabíveis para que ele tenha acesso ao registro. 

Mesmo que o registrador julgue existir vício insanável (ex.: defeito de 
forma), entendemos que deve proceder ao protocolo, uma vez que o 
apresentante pode, não se conformando com a posterior recusa no 
registro, pedir para que a questão seja remetida ao juiz competente 
por meio da instauração do procedimento de dúvida. 343 

 Na hipótese de obrigações ambientais, como sugerimos no exemplo, 

ainda que estejam pendentes de regularização as exigências do Oficial pelo órgão 

ambiental, as certidões imobiliárias já conterão a existência do Ofício do órgão 

ambiental, porquanto a Lei de Registros Públicos ordena: 

Art. 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja 
certidão é pedida, deve o Oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não 
obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade 
civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95.  

Parágrafo único. A alteração a que se refere este artigo deverá ser 
anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que "a presente 
certidão envolve elementos de averbação à margem do termo”.  

Destarte, qualquer interessado e o proprietário já estarão cientes das 

obrigações ambientais, o que gera maior eficácia ao contido no acordo ajustado 

entre as partes, podendo, desde já, ser exigido do titular do imóvel o cumprimento 

das obrigações. 344 

A propósito, é o órgão ambiental quem deverá oficiar ao Registro de 

Imóveis para fins de averbação do trato, dadas as várias hipóteses que podem 

ocorrer entre a assinatura do termo e a sua apresentação ao registro pelo 

proprietário do bem atingido pelas obrigações ambientais. Ele poderá, retardando o 

protocolo, alienar o bem sem o gravame, p. ex. Daí porque é recomendável que tal 

providência fique a cargo da Administração Pública. 

3.2.12 Princípio da unidade matricial ou unitariedade da matrícula 

                                            
343

 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 306. 
344

 SILVA, pelas consequências do atraso na apresentação do título, recomenda que tal ato se dê com 
agilidade, porquanto “não será surpresa se constatar, nessa ocasião, que a legislação mudou, os 
documentos caducaram, a empresa vendedora faliu, o transmitente morreu, dificultando eventual 
retificação, e, o que é pior, o imóvel não é mais seu. Muito se engana, portanto, aquele que se 
julga seguro somente com escritura ou o contrato em sua mão”. SILVA, Ulysses. Direito 
imobiliário, p. 199-200. 
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O princípio vem estampado no artigo 227 da Lei de Registros Públicos 

(Lei 6.015/1973), ao prever que: “Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve 

estar matriculado no Livro nº 2 - Registro Geral - obedecido o disposto no art. 176”. 

De seu turno, o inciso I do artigo 176 da LRP 345, dispõe: “cada imóvel terá 

matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na 

vigência desta Lei”. DINIZ explica: 

Antes do advento da Lei n. 6.015/73 não havia, entre nós, a 
matrícula, exceto no que concerne ao sistema Torrens (Dec. n. 451-
B, de 1890). A Lei n. 6.015, ao instituir a matrícula do imóveis, teve 
por objetivo primordial a possibilidade da constituição de um futuro 
registro fundiário, mediante rigoroso controle e exatidão das 
indicações nela contidas. A matrícula seria “um lançamento de 
transporte do imóvel, do sistema antigo de registro para o novo. Por 
isso é ato da economia interna da serventia, praticado de ofício, 
obrigatoriamente, e não depende de qualquer requerimento”. Assim 
que se completar a matrícula de todos os bens imóveis particulares, 
situados em nosso país, rigorosa e devidamente individuados e 
caracterizados, ter-se-á, com seu aperfeiçoamento, um perfeito 
cadastro geral da propriedade imobiliária no Brasil. 346 

Independentemente da titularidade, a matrícula tem a finalidade de 

individuar e caracterizar o imóvel, possibilitando um futuro cadastramento, inclusive 

com bases georreferenciadas:  

Como a todo imóvel perfeitamente individuado corresponde uma 
matrícula, nosso sistema veio consagrar o princípio da 
correspondência entre a unitariedade da matrícula e a unidade do 
imóvel, relacionado com o da especialidade, visto reclamar exata 
caracterização e individuação do imóvel. Assim, se, por exemplo, se 
tratar de vários imóveis negociados num título, cada um deles terá 
sua própria matrícula. A correspondência situa-se no plano da 
unidade físico-jurídica do imóvel e não no da fração ideal; se, por 
exemplo, houver, sob o ponto de vista físico, um imóvel, poderá 
ocorrer que no mesmo prédio, sob o prisma jurídico, se distingam 
duas unidades geodésico-jurídicas, hipótese em que se terá então 
uma matrícula para cada uma delas. 347 

Assim, cada imóvel terá matrícula própria, podendo decorrer do 

entabulamento de transporte, quando a matrícula é aberta pelo transporte dos 

                                            
345

 LRP: “Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao 
registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3”. 

346
 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de Imóveis, p. 87. 

347
 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de Imóveis, p. 90. 
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característicos, confrontações e outros requisitos da titularidade dominial, dando-se 

continuidade à história tabular do bem de raiz. Ou então, pode ocorrer a matrícula ex 

novo, quando o imóvel passa da situação extra-registral (sem registro) à publicidade 

registral pelo registro. Em geral, dá-se quando decorre de aquisição originária, tal 

como procedente de usucapião. 

De qualquer forma, não se admite mais de uma matrícula por imóvel, 

tanto que, em havendo multiplicidade, o registrador poderá unificar as matrículas 

numa só, nos termos do artigo 676-A do Código de Normas da CGJ/SC. 348 

Hipótese interessante traz o Código de Normas da CGJ/SC ao prever a 

possibilidade, na ausência de todos os requisitos exigidos pela Lei de Registros 

Públicos, da abertura de uma “matrícula provisória” para efetivar o registro 

pretendido pelo particular, encerrando-a quando assentar a matrícula definitiva.  349 

Outra possibilidade trazida pelo Código de Normas catarinense é a 

abertura de nova matrícula nas retificações extrajudiciais, consoante o artigo 712, 

para correção das divisas ou medidas, com o encerramento da anterior e a 

averbação dos ônus porventura existentes. 350 

                                            
348

 “Art. 676-A. Verificada a multiplicidade de matrículas para um mesmo imóvel, e desde que não 
haja direitos conflitantes, o registrador deverá transportar os atos nelas praticados para a matrícula 
mais antiga e encerrar as mais recentes, com a realização de anotações recíprocas. § 1º O 
registrador poderá, de forma fundamentada, optar por transportar os atos para a matrícula mais 
recente e encerrar as mais antigas. § 2º Na existência de direitos contraditórios, o oficial deverá 
comunicar imediatamente tal fato: I - ao juiz de registros públicos, com a indicação das 
providências que entender mais adequadas; II - aos  interessados”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-
4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 13 abr. 2020. 

349
 “Art. 676.  Apresentados mandados ou  certidões  para  registro  de  penhora,  arresto,  sequestro, 
citação de ação real ou pessoal reipersecutória relativa a imóvel, ou qualquer outra medida de 
exceção, e não houver possibilidade de se abrir matrícula com todos os requisitos exigidos pela 
Lei n. 6.015/1973, no que tange à completa e perfeita caracterização do imóvel, o oficial abrirá, 
somente  nesses  casos  e  exclusivamente  para  esses  fins,  uma  matrícula  provisória  do  
imóvel com os elementos existentes, para efetuar o registro pretendido. § 1º A matrícula provisória 
será encerrada por ocasião da definitiva, por meio de averbação da qual conste o número da 
matrícula e o livro para o qual foi transferida. § 2º Na nova matrícula, far-se-á referência àquela 
encerrada, como registro anterior, e averbar-se-á a existência de eventual ônus ou ação judicial. § 
3º O mandado, o ofício ou a certidão que contiver elementos  diferentes dos constantes do registro 
anterior, com relação à  caracterização do imóvel ou à qualificação do respectivo proprietário, 
inviabilizará a formalização da matrícula”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

350
 “Na retificação das divisas ou medidas, é facultado ao oficial a abertura de matrícula, com o 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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Evidentemente, existem exceções à unidade matricial nas hipóteses de 

„matrículas-mãe‟, referentes a loteamentos ou edifícios, quando, apesar de já 

individualizadas as unidades, até a transferência das mesmas pela compra e venda 

ou outra hipótese de alienação ou, ainda, outro registro que enseje seu transporte 

para as novas matrículas, ali ainda se encontram, em que pese as unidades já 

estarem discriminadas. Neste sentido, o Código de Normas catarinense se utiliza 

das expressões “matrícula de origem” ou “matrícula matriz”: 

Art. 773. Ao realizar o registro da instituição de condomínio, o oficial 
desdobrará a matrícula em tantas quantas forem as unidades 
autônomas integrantes do empreendimento. 

A unicidade matricial também orienta a regularização dos loteamentos, 

determinando a unificação de matrículas, consoante o artigo 725 do Código de 

Normas da Corregedoria-Geral de Santa Catarina: “Quando o loteamento abranger 

vários imóveis do mesmo proprietário, com transcrições e matrículas diversas, é 

imprescindível que se proceda, previamente, a sua unificação”. 351  

Devemos considerar, ainda, que a matrícula poderá sofrer bloqueio por 

ordem judicial, providência esta prevista na Lei de Registros Públicos, consoante seu 

artigo 214. Tem natureza acautelatória e visa impedir novos assentos na matrícula, 

                                                                                                                                        
encerramento da anterior e a averbação dos ônus existentes”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

351
 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim decidiu: “PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
DÚVIDA DEFLAGRADO POR OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DISCORDÂNCIA DO 
INTERESSADO ACERCA DA EXIGÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
JUNTO À MATRÍCULA ORIGINÁRIA. VIA PÚBLICA QUE CORTA O IMÓVEL. NECESSIDADE DE 
ABERTURA DE MATRÍCULAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DO REGISTRO. PRINCÍPIOS DA 
UNITARIEDADE MATRICIAL E DA ESPECIALIDADE REGISTRAL. EXEGESE DO § 1º, I E II, 
ITEM 3, DO ARTIGO 176 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. REGULARIZAÇÃO QUE SE 
IMPÕE. PROCEDÊNCIA DA SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO 
CONHECIDO E DESPROVIDO”. Processo: 2014.081682-2 (Acórdão) Relator: Raulino Jacó 
Brüning Origem: Navegantes Orgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Civil Julgado em: 
12/03/2015. Fonte: http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora Acesso em 15 abr. 
2020. No STJ: a “[...] presunção de titularidade do direito real constante do registro admite prova 
em contrário. Se não corresponder à realidade dos fatos, o registro pode ser retificado, ou até 
mesmo cancelado”. O STJ decidiu pela legalidade de procedimento administrativo da 
Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, „que ordenou o cancelamento das 
matrículas 1.317 a 1.322, e o bloqueio da 1.316, todas do Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Eldorado/SP, por violação dos princípios da unitariedade e da especialidade, [...]‟”. 
RMS 16499 / SP RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2003/0098635-0 
Relatora Ministra DENISE ARRUDA Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 
21/06/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 02/08/2007 p. 327). Fonte: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp Acesso em 16 abr. 2020. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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até que a situação ensejadora do bloqueio seja resolvida. 352
 

A respeito do assunto, explica LOUREIRO que esta “providência impede 

que novos assentamentos sejam exarados com base em registro viciado, o que 

poderia gerar, futuramente, a uma situação jurídico-registral de difícil resolução e, 

consequentemente, insegurança jurídica e surgimento de litígios”. E acrescenta: 

Destarte, o bloqueio da matrícula constitui medida inserida no âmbito 
do mecanismo de verificação e saneamento de erro no registro. Deve 
ser sempre provisória, e não, como ocorre muitas vezes na prática, 
perdurar no tempo de modo a prejudicar demasiadamente a 
transferência e circulação de riquezas, isto é, impedir por longo 
tempo o tráfico imobiliário e inviabilizar o exercício do direito de 
propriedade. 353   

A medida tem sido objeto de debate no âmbito do STJ, que já ratificou a 

possibilidade de efetivar-se o bloqueio da matrícula, “seja no âmbito administrativo, 

seja no judicial, pois a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto 

no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), [...]”. 354  

Todavia, a medida não deve se alongar mais do que o necessário, 

inadmitindo-se, por exemplo, que autos sejam arquivados enquanto pendente a 

medida de bloqueio, tendo em vista a necessidade de garantia da segurança jurídica 

e o pleno exercício do direito de propriedade estampado no registro imobiliário. 355 

                                            
352

 “Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, 
independentemente de ação direta. § 1º A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos.                    
§ 2º Da decisão tomada no caso do § 1º caberá apelação ou agravo conforme o caso. § 3º Se o 
juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil 
reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das 
partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. § 4º Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá 
mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos 
interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do 
bloqueio. § 5º A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido 
as condições de usucapião do imóvel”. (Negritos nossos). 

353
 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 365.  

354
 AgInt no RMS 47087/MT AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
2014/0319962-0 Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE Órgão Julgador T3 - TERCEIRA 
TURMA Data do Julgamento 10/11/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 23/11/2016. Fonte: < 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 15 abr. 2020. 

355
 “Portanto, o bloqueio da matrícula deve ser adotado de forma excepcional, quando se mostrar 
imprescindível para garantir a segurança jurídica e evitar o dano ao direito do verdadeiro 
proprietário, mas com duração necessária e suficiente para sanar o vício verificado e voltar à 
normalidade no que tange ao acesso de novos títulos ao fólio real em questão. Vale dizer, na 
aplicação da medida administrativo-judicial deve ser observado o princípio da proporcionalidade, 
para que não se anule nenhum dos dois princípios supracitados e para que seja possível, 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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No âmbito do STJ tem prevalecido este entendimento, ou seja, de que a 

medida deve ser temporária, além da necessidade do contraditório e da ampla 

defesa, antes ou depois do deferimento do bloqueio, assentando que as medidas 

acautelatórias - sejam elas de natureza jurisdicional, sejam de natureza 

administrativa - mas que atingem a esfera jurídica de terceiros, “não podem ter 

caráter permanente, ainda mais quando não existe processo regular em curso 

destinado a dirimir, em caráter definitivo, a controvérsia ou a dúvida jurídica que deu 

suporte à restrição imposta”. 356 

Com efeito, as garantias processuais constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa não podem jamais ser esquecidas. A possibilidade de defesa no 

âmbito judicial ou administrativo é um dos pilares do regime democrático, base dos 

primados da segurança jurídica e da paz social.  

3.2.13 Princípio da concentração 

Por força desse Princípio, a história jurídica de um bem imóvel pode ser 

recriada e conhecida pela série de registros constantes da matrícula. Assim, todos 

os atos pertinentes ao imóvel devem ser registrados ou averbados, a teor do artigo 

167 da Lei 6.015/1973. Exemplos: o registro da instituição de bem de família e a 

averbação das cédulas hipotecárias. Não fosse assim, inexistiria a convergência dos 

atos e fatos do imóvel no registro, frustrando não só a finalidade da unicidade 

matricial, como também a função de publicidade e segurança jurídica do registro 

imobiliário: 

Segundo esse princípio, a matrícula deve ser o espelho do imóvel. 
Nenhum ato ou fato jurídico, bem como mutações de ordem 
subjetiva, podem deixar de ser nela mencionados.  

Assim, todos os atos que tenham reflexos sobre a propriedade 
imobiliária no Registro de Imóveis deveriam constar da matrícula, 
diminuindo a quantidade de “ônus ocultos” (gravames existentes 
sobre a propriedade imóvel, mas que não constam da respectiva 

                                                                                                                                        
rapidamente, possibilitar o tráfico imobiliário e o exercício do direito de propriedade com segurança 
jurídica”. LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 365.  

356
  AgRg no REsp 1408475/MA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0329902-8 
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do 
Julgamento 27/03/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 15/04/2014 REVJUR vol. 438 p. 115. 
Fonte: < https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> Acesso em 15 abr. 2020. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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matrícula).  

Como não é adotado no Brasil o princípio da concentração em sua 
forma plena, o interessado na compra de um imóvel é obrigado a 
fazer buscas extras a fim de aferir a disponibilidade e a real situação 
jurídica do referido bem, o que acaba por gerar descrédito no sistema 
registral brasileiro. 

Destarte, conclui-se que somente quando adotado no Brasil o 
princípio da concentração em sua plenitude é que se terá 
efetivamente segurança jurídica nas relações jurídico-imobiliárias no 
País. 357 

Para efeitos da imposição de sanções ambientais, observa-se o acerto da 

lição doutrinária referenciada, porquanto atualmente não temos efetivado o Princípio 

da concentração para registro destas obrigações/sanções, pelo que muito 

provavelmente permaneçam ônus ocultos sobre a propriedade, que poderiam ser 

afastados pela publicidade registral.  

É por força deste Princípio que o artigo 615-A do Código de Processo 

Civil 358 traz a possibilidade de averbar-se na matrícula do imóvel do devedor a 

existência de ação de execução, prevenindo terceiros de boa-fé e preparando o 

terreno para a futura penhora, se for o caso. 359  

                                            
357

 SILVA, Franciny Beatriz Abreu de Figueiredo e. Prática de Registro de Imóveis. 2. ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 25. 

358
 “Art. 615-A. O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do 
ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação 
no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou 
arresto”. 

359
 O Código de Normas da CGJ/SC estabelece passo-a-passo o procedimento para o Oficial do 
Registro de Imóveis nesta situação: “Art. 686. Para averbação de que a execução foi admitida pelo 
juiz, deverá o exequente ou seu procurador, apresentar ao registrador certidão fornecida pela 
unidade jurisdicional em que foi distribuída à execução. § 1º O registrador fará o protocolo e 
fornecerá comprovação do recebimento da documentação, vedada a exigência de autenticação 
nos documentos. § 2º Em se tratando de procurador extrajudicial, será indispensável no 
instrumento de mandato o reconhecimento de firma do mandante e a transmissão de poderes 
específicos, exigências dispensáveis em se cuidando de procurador judicial. § 3º Provar-se-á a 
condição de procurador judicial do exequente por meio de apresentação de cópia da procuração, 
vedada a exigência de autenticação no documento. § 4º Na hipótese de entender necessário, 
poderá o registrador conferir a validade/autenticidade da documentação fornecida pelo exequente 
ou por seu procurador, mediante contato por malote digital ou diretamente com a unidade 
jurisdicional em que tramita à execução, reduzido a termo. § 5º  Sendo  o  processo  eletrônico,  o  
exequente  ou  seu  procurador  poderão  franquear  ao registrador  a  senha  pessoal  de  
confirmação  da  validade/autenticidade  dos  documentos,  para conferência  no  portal  e-SAJ.  § 
6º Em qualquer hipótese, o registrador deverá manter arquivada a   documentação, 
preferencialmente em meio eletrônico. § 7º O cancelamento da averbação, de que a execução foi 
admitida pelo juiz, poderá ser feito à vista de requerimento  escrito  assinado    pelo exequente ou 
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A aplicação analógica do presente dispositivo é plenamente viável, 

ensejando que outras ações judiciais, tais como uma ação civil pública e a ação 

popular, sejam também averbadas no registro imobiliário, para fins de publicidade de 

terceiros e segurança jurídica. Afigura-se razoável que quaisquer lides ambientais 

podem utilizar esse expediente para garantia do cumprimento de obrigações 

ajustadas ou mesmo já ordenadas judicialmente. 

Como já explanado, é a soma de esforços entre as instituições públicas 

que irá alterar o presente e determinará o sucesso do Direito Ambiental no futuro.   

3.2.14 Princípio da retificação ou da exatidão registral 

O Princípio permite à parte interessada que promova a retificação do 

registro ou da averbação eivados de algum tipo de vício, defeito ou erro e, a 

depender da gravidade, a própria anulação do registro. Ocorre sempre pela via da 

averbação, não se apagando o ato registral maculado, perdurando por toda a vida 

jurídica do imóvel, para o fim de seu conhecimento por terceiros. 

A correção está disposta na Lei 6.015/1973, podendo ser realizada 

independentemente de ação judicial, na forma do artigo 212: 

Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não 
exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de 
Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do 
procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao 
interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.                        

Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto 
no art. 213 não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da 
parte prejudicada.  

A retificação presta-se a adequar a realidade de fato à realidade jurídica, 

não podendo acrescentar ou subtrair os direitos existentes no registro. Bem por isto, 

ela é expressamente necessária, por exemplo, na regularização das incorporações 

imobiliárias. 360 

                                                                                                                                        
por seu procurador, independentemente de ordem judicial, ou por decisão do juiz”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

360
 “Art. 770. Será sempre indispensável a correspondência da descrição e da área do imóvel a ser 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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Pode ser judicial (contenciosa) ou administrativa (consensual). Exemplo 

da consensual é o artigo 213 da LRP. O Oficial retificará o registro ou a averbação 

no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, 

alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por 

profissional habilitado e pelos confrontantes. Atendidos os requisitos de que trata o 

artigo 225 da LRP, o oficial averbará a retificação. Desta forma, mesmo com um 

acréscimo de área, ou seja, com alteração da própria especialização objetiva 

constante da matrícula, não havendo oposição dos confrontantes, proceder-se-á a 

alteração do registro sem necessidade de ação judicial.  

O artigo 213, inciso I, também descreve uma série de hipóteses em que o 

oficial agirá ex officio para retificação do registro, inclusive para os denominados 

erros evidentes, simplificando os trâmites e possibilitando uma atualização frequente 

dos dados das matrículas, corroborando tais iniciativas para a segurança jurídica dos 

registros públicos. 361 362 

Concluindo, o registro não é imutável e, se não exprimir a verdade ou a 

realidade, deverá ser alterado ou corrigido ante o pedido do interessado, sempre 

com a audiência da parte contrária ou prejudicada pela possível retificação.  

3.2.15 Princípio da qualificação registral  

                                                                                                                                        
incorporado com as que constarem da transcrição ou da matrícula respectiva, com exigência, caso 
contrário, de prévia retificação”. Código de Normas da CGJ/SC. Fonte: 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-
4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

361
 O Código de Normas da CGJ/SC estabelece nos artigos 700 a 712, o procedimento da retificação 
extrajudicial, sendo importante destacar o artigo 711 que trata das hipóteses em que o Oficial 
deverá recusar a retificação pretendida, quando: “não puder verificar que o registro corresponde 
ao imóvel descrito na planta e no memorial descritivo; não conseguir identificar todos os 
confinantes tabulares do registro a ser retificado; e implicar transposição, para o registro 
retificando, de imóvel ou parcela de imóvel de domínio público, ainda que não seja impugnada”. O 
artigo 711 prescreve ainda que “não basta a anuência das pessoas identificadas pelo interessado 
como confinantes do imóvel, nem a existência de posse quando desacompanhada do domínio, 
sendo dever do oficial lançar mão das diligências necessárias para verificação da efetiva  
localização  geodésica  e  dos  concretos  limites  tabulares  de  cada  um  dos  imóveis 
envolvidos”. 

362
 O Oficial poderá recusar a retificação, fundamentadamente, devolvendo ao interessado todos os 
documentos apresentados e produzidos por eventuais diligências realizadas para a pretendida 
retificação. Fonte: 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa


164 
 

No exercício regular de suas funções, os oficiais de registro devem 

observar uma série de exigências legais, regulamentares e regimentais a propósito 

das solenidades que devem acompanhar os documentos que pretendem adentrar ao 

fólio real, consistindo essa atividade na qualificação dos títulos (aptidão formal e 

material):  

La calificación es la actuación esencial del registrador y consiste en 
el examen del documento que solicita la inscripción para ver si el 
mismo es válido y cumple todos los requisitos legales. [...] Es la 
actuación del registrador por la cual admite o deniega, provisional o 
definitivamente, la inscripción del documento. 363 

Sendo positiva a qualificação, ou seja, observadas as exigências legais 

(forma, conteúdo e documentos que o acompanham) e os Princípios informadores 

do sistema registral, o título pode ingressar no registro imobiliário.  

E isto decorre da necessidade de conferir publicidade, autenticidade, 

segurança e eficácia dos atos jurídicos, nos termos do artigo 1º da Lei 8.935/1994 

364, sendo considerada uma infração pela Lei a não observância da legislação de 

regência. 365 Ou seja, o oficial tem o dever de verificar os requisitos formais e 

essenciais do título que lhe é apresentado, sob pena de infração funcional e 

responsabilidade civil no exercício regular da qualificação registral. 366 

Toda a atividade exercida nos registros públicos se apoia no Princípio da 

legalidade e, em sendo assim, a legalidade dá suporte à independência do oficial 

                                            
363

 DÍAZ, José Poveda. El registro de la propiedad Español y las recomnedaciones del Banco 
Mundial. In: DIP, Ricardo; JACOMINO, Sérgio (orgs.). Registro imobiliário: temas atuais. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 391. Tradução nossa: “A qualificação é a atuação 
essencial do registrador e consiste em examinar o documento de solicitação de registro para 
verificar se é válido e atende a todos os requisitos legais. [...] É a ação do escrivão mediante a 
qual admite ou nega, provisória ou definitivamente, o registro do documento”. 

364
 “Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: [...]; XIV - observar as normas 
técnicas estabelecidas pelo juízo competente”. 

365
 “Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às 
penalidades previstas nesta lei: I - a inobservância das prescrições legais ou normativas”. 

366
 Conforme leciona SILVA: “Tenha, portanto, o título, a origem que tiver, a sua qualificação é direito 
ou, melhor, dever do registrador, não constituindo nenhum desrespeito ao tabelião, escrivão ou 
juiz, a sua recusa em razão de falhas anotadas. Isso significa conservar, o Oficial, a 
independência, dentro de suas atribuições, não podendo perder de vista a finalidade primordial do 
registro imobiliário, que é a segurança jurídica. Por isso mesmo, um dos princípios norteadores de 
seu mister é o da legalidade ou, em palavras mais explícitas, o respeito integral à lei, venha de 
onde vier o título”. SILVA, Ulysses. Direito imobiliário: o registro de imóveis e suas atribuições: a 
nova caminhada. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2013, p. 159. 
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para exercer o seu ofício, que culmina na qualificação registral. É ele a pessoa que 

atestará a aptidão do título para gerar os efeitos legais que se aguardam com o 

registro.  

Uma qualificação positiva de fundo e forma é necessária para compor o 

arcabouço jurídico previsto em Lei - autenticidade, segurança e eficácia – que 

acompanhará o título registrado, razão de ser do próprio registro imobiliário. 367 

Evidentemente, não cabe ao oficial adentrar ao mérito do negócio que 

ensejou o título apontado, restringindo-se aos aspectos extrínsecos, formais, de 

validade e eficácia, opondo-se, quando for o caso, mediante fundamentação escrita 

e encaminhada formalmente ao apresentante do título. 368  369  

Questão interessante é relativa ao cumprimento de ordens judiciais. O 

oficial deve realizar a qualificação, verificando os requisitos registrários inerentes ao 

título judicial e, em havendo alguma dúvida, aponta-la ao magistrado para 

saneamento e fiel cumprimento da ordem judicial. Não é salutar e, muito menos 

produtivo, que o oficial, à guisa de cumprir alguma Lei, crie embaraços ao comando 

judicial, iniciando nova e verdadeira lide. Por isso, não se vê nenhuma legalidade, 

utilidade ou necessidade de o serventuário verificar, p. ex., a competência do juízo 

para o ato ou “a congruência do que se ordena ao registro com o processo 

                                            
367

  Neste sentido, dispõe o Código de Normas da CGJ/SC, estabelecendo a necessidade de o Oficial 
verificar a presença de todos os requisitos legais para o parcelamento do solo, previsto na Lei 
6.766/1979: “Art. 733. O oficial verificará a legalidade de todas as cláusulas do contrato padrão, a 
fim de evitar que contenham estipulações contrárias aos dispositivos contidos na Lei n. 
6.766/1979. Art. 734. Presentes os requisitos legais, o oficial, antes das publicações do edital, 
remeterá os autos do procedimento à apreciação do Ministério Público”.  Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 13 abr. 2020. 

368
 Se o apresentante não se conformar com as exigências feitas pelo oficial, poderá dar ensejo ao 
procedimento de dúvida, regulado nos artigos 198 e seguintes da Lei 6.015/73. 

369
 Outrossim, a “[...] transmissão da propriedade imóvel, no caso da compra e venda, só se 
aperfeiçoa com a inscrição do título no Registro de Imóveis. E a inscrição, por sua vez, depende 
do exame do título por parte do Oficial, que não é mero registrador, incumbindo-lhe a sua 
apreciação à luz dos princípios norteadores do sistema registrário. Então, não pode a sentença de 
adjudicação compulsória extrapolar sua atribuição e permitir a obtenção de vantagens e isenções 
que a lei não alcança, pelo que não está a compradora do imóvel eximida do dever de apresentar 
as certidões negativas e pagamento de impostos para efeito de registro do título. [...]”. TJSC - 
Apelação Cível n. 98.014975-4, de São Miguel do Oeste. Primeira Câmara Civil. Rel. Des. Carlos 
Prudêncio. Data do julgamento: 04.05.1999. Fonte: < 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora> Acesso em 15 abr. 2020. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora
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respectivo” 370. Compete às partes ou, melhor, à parte prejudicada o devido recurso 

processual nos autos originários, lá se decidindo a matéria, em face do Princípio 

constitucional do devido processo legal.  

É o magistério de SANTOS: 

Em vez de resistir ao cumprimento da ordem emanada do Estado-
juiz à guisa da estabilidade de situações patrimoniais inscritas e de 
seu dever com a segurança jurídica, o registrador deve ter presente, 
salvante a hipótese de flagrante ilegalidade da ordem, em primeiro 
lugar, que a prestação jurisdicional é desenvolvida nos termos 
constitucionais com possibilidade de revisão por instância superior a 
fim de modificar ou corrigir a sentença ou decisão erroneamente 
proferida ou, mesmo, sua imediata suspensão quando presentes os 
requisitos do fummus boni iuris e do periculum in mora. É uma 
questão inteligente de definição institucional de papéis e 
responsabilidades com a qual será afastado o fenômeno de 
dessincronia na atividade estatal prestada pelo Estado-juiz e pelo 
registro imobiliário.  

Em segundo lugar, o registrador deve ponderar que a 
responsabilidade civil relativa ao ato registral consequente, para o 
efeito de eventual ressarcimento de prejuízos indevidos, aponta par o 
próprio Estado, sem direito de regresso contra o registrador, quando 
esse cumpre mandado judicial regularmente emitido, à exceção de 
dolo ou culpa, como já sustentamos em outra oportunidade. 371 

O artigo 644 Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Santa Catarina dispõe neste sentido, ou seja, de admitir uma apreciação formal do 

título judicial. O dispositivo é complementado pelo artigo 646, dispondo que 

eventuais “exigências relacionadas a título judicial e cujo atendimento caiba ao juízo 

prolator da decisão serão a este submetidas, de forma a auxiliá-lo na efetivação do 

provimento judicial e no cumprimento da legislação”. 372 

                                            
370

 Flauzino Araújo dos Santos, em trabalho denominado “A qualificação de títulos judiciais no Brasil”, 
aponta que a jurisprudência do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo autoriza que o 
oficial verifique a competência da autoridade judiciária, a congruência da ordem com o processo 
respectivo, a presença de formalidades documentais e obstáculos registrários. Em: DIP, Ricardo 
Henry Marques; JACOMINO, Sérgio (orgs). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011. – (Coleção doutrinas essenciais: direito registral; v. 2), p. 
1011. 

371
 SANTOS, Flauzino Araújo dos. A qualificação de títulos judiciais no Brasil. Em: DIP, Ricardo Henry 
Marques; JACOMINO, Sérgio (orgs). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011. – (Coleção doutrinas essenciais: direito registral; v. 2), p. 1013. 

372
 “Art. 646. Eventuais exigências relacionadas a título judicial e cujo  atendimento  caiba  ao  juízo 
prolator da decisão serão a este submetidas, de forma a auxiliá-lo na efetivação do provimento 
judicial e no cumprimento da legislação. § 1º O prazo do protocolo será conservado até a prolação 



167 
 

O Superior Tribunal de Justiça admite que o Oficial realize a qualificação, 

em vista dos “princípios da disponibilidade, especialidade e continuidade que 

norteiam os registros públicos, assegurando-lhes a confiabilidade dos mesmos, pode 

o Oficial do Registro suscitar dúvida, independentemente de ser título judicial ou 

extrajudicial”. 373 Do corpo do acórdão, colhe-se a fundamentação bastante 

elucidativa, assegurando que o “fato de a sentença na ação de divisão ter transitado 

em julgado não isenta a autora do ônus de satisfazer os requisitos da Lei de 

Registros Públicos”.  374
 

                                                                                                                                        
de nova decisão. § 2º Se houver retardo na manifestação judicial, eventual prejudicado poderá 
comparecer aos autos e requerer a impulsão do processo. § 3.º Eventuais exigências relacionadas 
a título judicial e cujo  atendimento  caiba à parte interessada serão a ela submetidas, 
cientificando-a dos efeitos do art. 648, e comunicadas ao juízo prolator da decisão para ciência. 
“Art. 647. No caso de registro de arresto ou penhora decorrente de execuções fiscais, eventuais 
exigências deverão ser comunicadas ao juiz competente, para que a Fazenda Pública, intimada, 
possa diretamente perante a serventia satisfazê-las ou requerer a suscitação de dúvida”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

373
 Excerto que merece transcrição: “O acórdão recorrido denegou a segurança por não se verificar o 
direito líquido e certo dos impetrantes, como se pode ver do seguinte trecho do voto, verbis: " Não 
há ofensa ao ato jurídico perfeito, ou á coisa julgada, pois o próprio Colendo Conselho Superior da 
Magistratura já se manifestou, de forma reiterada, no sentido de que também os títulos judiciais 
submetem-se à qualificação, particularmente para a verificação de sua conformidade com os 
postulados e princípios registrários (Apelações Cíveis nºs 15.909-0/3, 16.923-0/4, 18.162-0/0, 
15.757-0/9, 15.808-0/2, 16.142-0/0, 17.627-0/1 e 18.768-0/0). Aliás, a inobservância desta 
qualificação, imprescindível ao registro, tornaria este imprestável e um verdadeiro caos passaria a 
existir, como ocorria anteriormente á exigência desta qualificação. Da mesma forma, a carta de 
sentença, porque constitui título judicial, não estava dispensada deste requisito, imprescindível á 
boa ordem dos serviços e ao atendimento de sua finalidade. E não há que se argumentar com   
ato jurídico ou coisa julgada, porquanto a desqualificação verificada não vulnera o  título 
mencionado. Ao contrário, foi examinado e mantido íntegro, apenas e tão-somente afastada a 
possibilidade de sua inscrição, por não observar os princípios registrários (Apelação Cível nº 
14.583-0/7). - Demais disso, tem-se que o ingresso do título caracterizaria nítida ofensa aos 
princípios da disponibilidade, especialidade e continuidade. - Com efeito, a carta de sentença 
contém área cuja extensão supera a força do respectivo assentamento imobiliário. Em outras 
palavras, não há coincidência entre o título apresentado e os dados do registro real, o que é de 
todo inadmissível. - Outrossim, há ainda, outro óbice impedindo o registro pretendido pelos 
impetrantes. - Efetivamente, verifica-se que os quinhões, decorrentes do auto de divisão, 
apresentam áreas inferiores ao módulo permitido para a região. Tratando-se de desmembramento 
de imóvel rural, com ofensa á fração mínima exigida para o parcelamento, imprescindível a 
autorização do INCRA."  RMS 9372/SP RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA 1998/0003044-1 Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO Órgão Julgador 
T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 19/05/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 13/06/2005 
p. 285. Fonte: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=199800030441&dt_publicacao=13
/06/2005> Acesso em 16 abr. 2020. 

374
 Citam-se importantes lições doutrinárias no referido acórdão, demonstrando apego à dogmática 
registral e principiológica para solução do caso: “ - Maria Helena Diniz afirma que „o procedimento 
registrário é de inteira responsabilidade do Cartório e do serventuário, que deverá examinar os 
títulos apresentados, extrair elementos para a  matrícula   e observar rigorosamente todas as 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=199800030441&dt_publicacao=13/06/2005
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=199800030441&dt_publicacao=13/06/2005
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A qualificação dos títulos que pretendem ingressar no fólio real é a 

atividade mais importante do oficial, porque é nesta seara que os eventuais vícios ou 

nulidades devem ser detectados, de molde a manter hígido o registro público e 

merecedor da fé pública que ele ostenta.   

3.2.16 Princípio da autonomia ou da independência 

Está expressamente previsto no artigo 28 da Lei dos Notários e 

Registradores, ao assegurar-se a independência funcional e financeira das suas 

atividades, porquanto os “notários e oficiais de registro gozam de independência no 

exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais 

pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses 

previstas em lei”.  

Significa, em consonância com o Princípio da qualificação, que os oficiais 

têm autonomia na sua atividade, a qual é plenamente vinculada à legislação 

registral, para a qual devem estrita obediência. 375 

                                                                                                                                        
exigências legais para que se possa fazer o assento do título que lhe foi exibido.‟ (In Sistemas de 
Registros de Imóveis, pág. 243). - Avelino se Bona, em seu livro "Títulos Judiciais no Registro de 
Imóveis" também sustenta: "Todas as providências euremáticas que, em razão do cargo, são 
exigidas do oficial visam contribuir para a segurança e eficácia jurídica dos atos ou negócios 
registrados. Por isso, quanto à função qualificadora, o ordenamento jurídico não faz distinção entre 
títulos públicos, judiciais e extrajudiciais, e títulos particulares. - No pertinente aos títulos 
originados em sede judicial, o registrador imobiliário não pode omitir-se de efetuar o devido exame 
e conseqüente qualificação. - Inconcusso que essa função qualificadora extensiva   aos títulos 
jurisdicionais não pode ser considerada como concessão ao oficial de uma atividade revisora de 
atos judiciais a  ele submetidos, mas ele a  exerce em decorrência do encargo de guarda da 
segurança jurídica e da regularidade do Registro Público." (Ob. citada, pág. 71). [...] Tendo em 
vista os princípios da disponibilidade, especialidade e continuidade que norteiam os registros 
imobiliários, assegurando-lhe a confiabilidade dos mesmos, não poderia ser procedido o registro 
como requerido pelos impetrantes, ora recorrentes. A recusa do registrador não configura ofensa à 
coisa julgada, estando os títulos judiciais também suscetíveis de apreciação dos requisitos 
exigidos. - Assim, não preenchendo os requisitos exigidos, tendo em vista ser a área contemplada 
superior à disponibilidade do respectivo assentamento transcrito, além de a parcela ser inferior ao 
módulo exigido, o direito líquido e certo dos impetrantes não se apresenta patente. - Ante o 
exposto, nego provimento ao recurso”. 

375
  Neste sentido dispõe o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina: 
“Art. 657. Incumbe ao oficial impedir acesso ao fólio imobiliário de título incapaz de satisfazer os 
requisitos exigidos pela lei, quer seja ele consubstanciado em instrumento público ou particular, 
quer em ato judicial.  Parágrafo único. Para o registro de título judicial, é vedado ao oficial opor 
exigências relativas à quitação de débitos para com  a  Fazenda  Pública,  ressalvada  a  hipótese  
de  recolhimento  dos tributos incidentes e do laudêmio”. Fonte: 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa Acesso em 13 abr. 2020. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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No caso especial dos tabeliães e registradores, os conceitos são 

similares. Assim, a independência pode ser definida como o estado ou situação que 

garante a eles a liberdade e autonomia no exercício de sua função, sem 

condicionamentos de nenhuma natureza nem tampouco pressões estranhas a sua 

atividade específica, destinada a salvaguardar não só Princípios jurídicos, mas 

fundamentalmente valores éticos e morais 376. De sua parte, a imparcialidade, que 

tem como fonte a independência, caracteriza-se na atuação com consciência livre e 

equidistante das condições pessoais das partes e, muito especialmente, de suas 

qualidades de fortuna, prestígio ou posição social.  

Por outro norte, não haveria verdadeira independência, acaso lhes 

faltasse um regime disciplinar previamente descrito na legislação e que está 

expresso nos artigos 31 a 36 da Lei 8.935/1994.  

Com isso, podem trabalhar regularmente, sem medo de ameaças, 

interferências ou sanções indevidas por parte de outras autoridades públicas.  

O Princípio teve grande avanço por ocasião da Lei 10.931/2004, quando 

criou diversas hipóteses de retificação pelo registrador, sem necessidade de 

provocação do interessado, realizando profundas alterações no artigo 213 da Lei 

6.015/1973. Sem dúvida, atualizando-o para os dias atuais.   

3.3 PRINCÍPIOS REGISTRAIS SISTÊMICOS 

Os Princípios podem estar dispersos no sistema jurídico em outros textos 

legislativos, não necessariamente de Direito Registral. Igualmente, ocorre de não 

estarem explicitados na Constituição ou nas nossas Leis e, normalmente, não estão 

até que sejam absorvidos pelo regramento escrito, operando-se a positivação. Isto, 

porém, não lhes retira o caráter e a força vinculante de normas do sistema jurídico. 

Podem estar implícitos no ordenamento positivo, permeando e caracterizando várias 

disposições legais que lhes conferem uma identidade. São fruto da nossa cultura, 

dos nossos costumes e da nossa jurisprudência. De modo geral, são também 

conhecidos como Princípios Gerais de Direito, estando aptos à solução de conflitos 

                                            
376

 DIP, Ricardo Henry Marques. Registros Públicos e segurança jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Editor, 1998, p. 69-70. 
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judicializados, a teor do artigo 4º do DL 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro): “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

3.3.1 Princípio da disponibilidade 

A ideia explicitada pelo Princípio já é consagrada no Direito brasileiro, 

porquanto a disponibilidade “possibilita verificar se o imóvel está em condições 

físicas e jurídicas de ser alienado ou onerado, obedecendo ao princípio geral de 

direito de que „ninguém pode transferir mais direitos do que tem‟”, conforme lição de 

DINIZ. 377  

Em sua aplicação diária, reclama que ocorra a verificação de três 

aspectos básicos: em primeiro lugar, a qualificação subjetiva dos alienantes, 

porquanto o imóvel deve estar registrado em nome deles, para que possam dispor 

da propriedade; em segundo, a qualificação objetiva do bem de raiz, com a perfeita 

identificação de suas metragens, localização, vizinhança e demais características e, 

em terceiro, a qualificação jurídica do imóvel, a fim de que não hajam obstáculos ao 

negócio pretendido pelas partes, ou seja, que não haja alguma indisponibilidade 

gravando-o. 378 

O Superior Tribunal de Justiça invocou o Princípio da disponibilidade no 

julgamento do Recurso Especial 302906/SP, como se vê na ementa: 

[...] 15. Irrelevante que as restrições convencionais não constem do 
contrato de compra e venda firmado entre a incorporadora 
construtora e o proprietário atual do terreno. No campo imobiliário, 
para quem quer saber o que precisa saber, ou confirmar o que é de 
conhecimento público, basta examinar a matrícula do imóvel para 
aferir as restrições que sobre ele incidem, cautela básica até para 
que o adquirente verifique a cadeia dominial, assegure-se da 
validade da alienação e possa, futuramente, alegar sua boa-fé. Ao 
contrato de compra e venda não se confere a força de eliminar do 
mundo jurídico as regras convencionais fixadas no momento do 
loteamento e constantes da matrícula do imóvel ou dos termos do 
licenciamento urbanístico-ambiental. Aqui, como de resto em todo o 
Direito, a ninguém é dado transferir o que não tem ou algo de que 

                                            
377

 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de Imóveis, p. 68. 
378

 Algumas hipóteses de indisponibilidade são verificáveis nos casos de intervenção e liquidação 
extrajudicial, medidas cautelares, penhoras, falência, etc. 
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não dispõe? nemo dat quod non habet. [...] 379 

De modo geral, os imóveis rurais podem trazer alguma dificuldade, em 

especial, quando as matrículas são lacunosas e antigas, mormente porque privadas 

do georreferenciamento. 380  

Outrossim, as áreas podem ter sido alienadas e desmembradas por 

contratos sem plantas descritivas, tornando o trabalho do registrador bastante 

operoso:  

Muitas vezes, quando o registro da gleba consigna área de 
superfície, é até possível aferir-se a disponibilidade quantitativa, 
somando-se as áreas já vendidas e subtraindo-se o resultado da 
área total. É um simples cálculo aritmético, mas que não basta. É 
preciso, para evitar-se o risco de superposição de registros, que seja 
verificada a disponibilidade qualitativa. Isto é, se é possível 
posicionar a área fracionada dentro da área original ou do seu 
remanescente. 381  

É recomendável, assim, que a apuração da localização da gleba seja 

realizada por perícia judicial, retificando-se o registro, sob pena de o oficial da 

serventia fornecer uma certidão de área remanescente que não condiga com a 

realidade em campo.  

3.3.2 Princípio da cindibilidade do título 

Também conhecido como Princípio da parcelaridade, informa que, dadas 

as peculiaridades da situação e do título, possa haver o registro de apenas um ou de 

alguns imóveis constantes do documento, mas desde que na mesma circunscrição 

territorial. Isso pode decorrer da ausência de alguns elementos ou defeitos e/ou 

lacunas na caracterização de alguns imóveis, não inviabilizando o registro imediato 

daqueles bens de raiz que estejam aptos ao fólio real. 

                                            
379

 REsp 302906 / SP RECURSO ESPECIAL 2001/0014094-7 Relator Ministro HERMAN BENJAMIN 
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 26/08/2010 Data da 
Publicação/Fonte DJe 01/12/2010. Fonte:< https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp> 
Acesso em 16 abr. 2020. 

380
 É o instrumento adotado pelo INCRA para padronizar a identificação de imóveis rurais, sendo 
realizado por meio de um processo de reconhecimento das coordenadas geográficas do local, a 
partir da utilização de mapas ou imagens. 

381
 GANDOLFO, Maria Helena Leonel. Matrícula: uma abordagem prática. São Paulo: Sérgio 
Jacomino Editora, 2002, p. 31. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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O registrador, com as cautelas de estilo, poderá extrair certos elementos 

ou informações que poderão de imediato ingressar no fólio real, desconsiderando 

outros inexatos, bem assim solicitando providências ao interessado para 

regularização e registro das demais informações. 382 

O Princípio é bastante útil na averbação de informações ambientais, 

fornecidas por órgãos públicos que ainda não estão afeiçoados às exigências 

registrais, ou mesmo por ordem judicial, quando poderão surgir situações de 

inexatidão formal que possam comprometer parcialmente a averbação (p. ex., 

ausência de descrição completa do imóvel), bastando que o Oficial do Registro 

solicite a complementação das informações, privilegiando a celeridade.   

Explica LOUREIRO: 

O princípio da cindibilidade dos títulos resulta de construção 
pretoriana que substituiu a jurisprudência que vigorava no anterior 
sistema registral.  

Por força desta nova orientação, pode o registrador, a requerimento 
do interessado, averbar mandado de penhora de imóvel no qual 
conste a existência de construção não averbada na matrícula 
respectiva. Neste caso, cinge-se o título judicial, extraindo-se os 
elementos relativos do imóvel penhorado, desconsiderando-se 
aqueles que se referem à construção não averbada. Eem outras 
palavras, havendo requerimento do interessado, o registrador pode 
aproveitar o mandado de penhora de imóvel onde foi construída uma 
casa, ainda que tal construção não tenha sido averbada na matrícula 
e isso por força do princípio da cindibilidade do título. 383 384   

O Princípio da cindibilidade do título, sem dúvida, deriva ou pode ser 

                                            
382

 Neste sentido, dispõe o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, 
em seu artigo 617: “Salvo vedação legal, e desde que formalizado requerimento específico pelo 
interessado, poderá o oficial cindir o título, com a prática do ato solicitado”. Fonte: 
<https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 13 abr. 2020. 

383
 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos, p. 328. 

384
 PASSOS explora o princípio com casos hipotéticos: “Lançamos um questionamento intrigante: 
será possível o registro de parte de imóvel, adquirido por várias pessoas em condomínio ordinário, 
sendo que somente uma delas se interessa pelo registro de sua fração ideal, e se nega a custear 
a parte referente ao registro dos demais co-proprietários? À primeira vista pode parecer estranho o 
problema, mas já tivemos a chance de nos deparar com ele na prática. O registrador, nesse caso, 
entendeu por bem registrar a parte devida ao condômino interessado, alegando que não há 
impedimento legal, e invocando a proteção ao direito de propriedade do requerente, argumentos 
que nos parecem corretos, apesar de ousados e inovadores. PASSOS, Tatiana. Registro de 
imóveis para profissionais do direito: guia prático para o cotidiano jurídido-imobiliário-registral. 
2. ed. Campinas: Russell Editores, 2008, p. 71. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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retirado de outras proposições principiológicas sistêmicas, tais como as da 

economia, da razoabilidade e da informalidade.   

3.3.3 Princípio da eficácia  

A eficácia significa a virtude ou o poder de uma causa, ato ou fato, 

produzir um determinado efeito esperado. No campo jurídico, evidentemente, os 

efeitos decorrem sempre da Lei ou do contrato, interessando-nos os efeitos legais 

que produzem eficácia aos atos praticados pelas pessoas em suas relações da vida 

cotidiana e, particularmente, daqueles atos que encontram nos registros públicos a 

sua plena eficácia.  

De fato, o objetivo do registro pode ser a constituição ou a declaração de 

um direito porque, ou a Lei exige a inscrição para que nasça o direito, 

transformando-o em um direito real, ou a Lei a exige para que ocorra a extinção do 

direito real inscrito, ou a exige para que a declaração do direito ocorra pela 

publicidade formal, quando ele pré-exista ao ato registral. 

Exemplos são os direitos reais do artigo 1.225 do Código Civil 385 que 

exigem para ter eficácia o devido registro imobiliário, porquanto antes da sua entrada 

no fólio real existem apenas inter partes, não produzindo efeitos ou eficácia perante 

terceiros. Assim, sem a inscrição, acabam por não cumprir com as expectativas das 

partes estabelecidas em contrato, como é a hipótese dos direitos reais de garantia.  

Neste sentido é claro o Código Civil: 

Art. 1227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou 
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no 
Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 
1.247), salvo os casos expressos neste Código.  

A eficácia do registro verifica-se prontamente nas disposições do artigo 

1.245 do Código Civil, ao dispor que enquanto “não se registrar o título translativo, o 

                                            
385

 “Art. 1.225. São direitos reais: I - a propriedade; II - a superfície; III - as servidões; IV - o usufruto; V 
- o uso; VI - a habitação; VII - o direito do promitente comprador do imóvel; VIII - o penhor; IX - a 
hipoteca; X - a anticrese; XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; XII - a concessão 
de direito real de uso; e XIII - os direitos oriundos da imissão provisória na posse, quando 
concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou às suas entidades 
delegadas e respectiva cessão e promessa de cessão; XIII - a laje”.  
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alienante continua a ser havido como dono do imóvel”, bem assim, enquanto “não se 

promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o 

respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel”. 

Outrossim, basta a prenotação do título para se ter início à eficácia do 

registro, consoante o artigo 1.246 do Código Civil: “O registro é eficaz desde o 

momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no 

protocolo”. 

Um exemplo interessante e comum no litoral são os terrenos de marinha, 

pertencentes à União e que não dependem de registro para sua existência, 

porquanto a propriedade decorre do texto constitucional 386, mas que dependem dele 

para sua perfeita identificação, discriminando-os das terras alodiais, ou seja, das 

terras privadas.  

A esse respeito, a Lei 9.636/1998 (dispõe sobre bens imóveis da União) 

prescreve que uma vez concluído o processo de identificação e demarcação das 

terras da União, lavrar-se-á em livro próprio, com força de escritura pública, o termo 

de incorporação da área ao patrimônio da União, registrando-se no Registro de 

Imóveis competente. 

3.3.4 Princípio da não sucedaneidade dos órgãos  

O Princípio é proposto por ERPEN 387 e deve ser combinado com o da 

não sucedaneidade dos meios. Quando a “lei dispõe que determinado ato deve ser 

passível de registro em órgão específico, não pode ser utilizado meio precário (v. g., 

ao invés do registro no Ofício do Registro de Imóveis, utilizar-se de um edital para se 

noticiar a aquisição)”. Na mesma toada, explica o autor quanto ao Princípio da não 

sucedaneidade dos órgãos, que “há uma subdivisão dos respectivos órgãos, cada 

um com uma gama de atribuições, assim que vedado à parte utilizar-se de outro”. 

Como exemplo, cita a lei civil e a registral estabelecendo que  a aquisição 

                                            
386

 “Art. 20. São bens da União: [...]; VII -  os terrenos de marinha e seus acrescidos”; 
387

 ERPEN, Décio Antonio. Registros Públicos. Em: DIP, Ricardo Henry Marques; JACOMINO, Sérgio 
(orgs). Registros públicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. – (Coleção doutrinas 
essenciais: direito registral; v. 1), p. 103. 
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de um terreno se opera através de registro no RI da localização da coisa: “Ora, a 

substituição desse Ofício por outro registral (v.g., Ofício de Títulos e Documentos) é 

de todo inviável, porque há previsão legal”.    

A consequência da inobservância dos Princípios é a ineficácia do ato, 

independentemente de declaração judicial, como pondera o autor retromencionado, 

tratando-se de nulidade absoluta. 

3.3.5 Princípio do não saneamento ou da não convalidação 

Decorre do nosso sistema civil e registral que, diferentemente do 

germânico 388, não admite que o registro tenha função saneadora de eventuais 

vícios do título que lhe deu origem. Portanto, entre nós a regra é a tutela do direito 

subjetivo ou da segurança jurídica e não a tutela da boa-fé do terceiro, ou da 

segurança do comércio.  

Destarte, o negócio viciado em sua origem poderá ser atacado em juízo, 

não obstante o eventual registro, cancelando-se a inscrição por ação judicial, 

porquanto em nosso direito a presunção do registro é meramente relativa.  

Eis o comando do parágrafo 2º do artigo 1.245 do Código Civil:  

Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação 
de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente 
continua a ser havido como dono do imóvel. 

Evidentemente que o artigo 214 da LRP 389 deve ser tido por 

inconstitucional, não sendo recepcionado pela Carta Magna, em face do primado do 

artigo 5º: “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. 

Fruto do postulado constitucional, a eficácia do registro permanece pela 

força da presunção dele decorrente, qual seja de autenticidade e de legalidade. 

                                            
388

 No direito alemão o registro tem presunção absoluta e convalida o ato advindo do negócio jurídico, 
consoante lição de CARVALHO, Afrânio de. In: Registro de imóveis, p. 167-168. 

389
 “Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, 
independentemente de ação direta”. 
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Com o exposto, finda o Capítulo dos Princípios registrais, os quais 

regulam e orientam a atividade das Serventias do Registro de Imóveis, lembrando 

que eles têm uma função eminentemente executiva, própria da legislação que os 

agasalha e das atividades burocráticas que orientam no dia-a-dia.  

No próximo Capítulo, procurar-se-á estabelecer uma ponte entre os 

Princípios de Direito Ambiental e de Direito Registral até aqui estudados, com a 

construção de uma base principiológica comum, além de considerações a respeito 

de aspectos gerais da tutela ambiental no RI. Após, serão vistas as unidades de 

conservação e suas interações com o registro imobiliário, sendo pontuadas as 

observações e as proposições para melhoria da defesa ambiental e da 

sustentabilidade pelo registro imobiliário.   

 



CAPÍTULO 4 

REGISTRO DE IMÓVEIS E MEIO AMBIENTE: PRINCÍPIOS COMUNS 

E INTERAÇÕES EM PROL DA SUSTENTABILIDADE 

 

As serventias imobiliárias 390 destinam-se ao assentamento de títulos 

públicos e privados e, com a publicidade advinda do registro 391, outorgam-se aos 

títulos a oponibilidade a terceiros. O sistema de Registros Públicos é destinado a 

garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos, 

na forma do artigo 1º da Lei 8.935/1994, também conhecida como a “Lei dos 

Notários e Registradores”. 392 

O acesso às informações constantes do registro é amplo e livre, 

consoante o artigo 17 da Lei 6.015/1973, pelo que qualquer “pessoa pode requerer 

certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse 

do pedido”. 393 

                                            
390

 Maria Helena Diniz define o Registro de Imóveis: “O registro imobiliário seria o poder legal de 
agentes do ofício público, para efeturar todas as operações relativas a bens imóveis e a direitos a 
eles condizentes, promovendo atos de escrituração, assegurando aos requerentes a aquisição e 
exercício do direito de propriedade e a instituição de ônus reais de fruição, garantia ou de 
aquisição. Com isso, o assentamento dá proteção especial à propriedade imobiliária, por fornecer 
meios probatórios fidedignos da situação do imóvel, sob o ponto de vista da respectiva titularidade 
e dos ônus reais que o gravam, e por revestir-se de publicidade, que lhe é inerente, tornando os 
dados registrados conhecidos de terceiros”. DINIZ, Maria Helena. Sistemas de Registros de 
Imóveis.  11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 49. Segundo Walter Ceneviva: “Serviços de registro 
dedicam-se, como regra, ao assentamento de títulos de interesse privado ou público, para garantir 
oponibilidade a todos os terceiros, com a publicidade que lhes é inerente, garantindo, por definição 
legal, a segurança, a autenticidade e a eficácia dos atos da vida civil a que se refiram. Submetidos 
ao princípio do numerus clausus, são limitados aos previstos nas leis vigentes do país.” 
CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (Lei n. 8.935/94). 3. ed., 
rev., ampl. e atual São Paulo: Saraiva, 2000, p. 23. 

391
 Veja-se, a respeito, o artigo 16 da Lei 6.015/73: “Art. 16. Os oficiais e os encarregados das 
repartições em que se façam os registros são obrigados: 1º a lavrar certidão do que lhes for 
requerido; 2º a fornecer às partes as informações solicitadas”. 

392
 Walter Ceneviva explica: “Notários e registradores são profissionais cujos atos, atribuídos por lei, 
são remunerados por pessoas naturais ou jurídicas (as partes) e não pelo Estado. Por isso se diz 
que são titulares de serventias não oficializadas, querendo, assim, afirmar que se trata de serviços 
não estatizados”. CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada, p. 21. 

393
 Como explica Wilson de Souza Campos Batalha: “A certidão poderá, a pedido, ser fornecida em 
inteiro teor (verbo ad verbum), em resumo, ou em breve relatório, conforme quesitos. A certidão de 
inteiro teor pode ser extraída por meio datilográfico ou reprográfico (xerox ou outra modalidade de 
reprodução). As certidões não se confundem com os traslados, posto que estes se extraem das 
Notas dos Cartórios de Notas e não dos registros. A pública forma constitui reprodução 
datilográfica autenticada por escrivão de Notas, referindo-se a documento manuscrito, 
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Todas as informações devem estar concentradas na matricula, sendo que 

cada bem de raiz terá a sua própria, contendo todo o seu histórico e possibilitando 

que o interessado em conhecê-lo consulte a serventia imobiliária da sua 

circunscrição territorial, solicitando certidão ao oficial. 394 

No papel de fiel repositório dos aspectos, referências, fatos e elementos 

do imóvel, contendo, portanto, todos os dados importantes e relativos à propriedade 

e, com isso, destinando-se a dar segurança ao tráfico imobiliário e aos negócios 

jurídicos daí resultantes, o sistema registral deve estar aberto aos Princípios, 

conceitos e normas ambientais, espelhando não só os ativos e as possibilidades, 

mas, especialmente, os passivos que oneram a propriedade e que a acompanham 

por toda a vida.  

MÁÑEZ, a partir da experiência europeia, defende: 

De tudo até aqui exposto, cabe extrair a respeito dos Registros 
Jurídicos da Propriedade, Mercantil e de bens Móveis que, entre 
suas funções de assegurar sempre a segurança jurídica, também 
podem exercer atividades de informação e de segurança jurídica em 
matéria ambiental, e para isso se estabelecem as seguintes 
conclusões: 

a) A efetiva aplicação da norma de proteção meio ambiental; portanto 
o respeito e o cumprimento do que nela é estabelecido exigem a 
incorporação de seu conteúdo à prática habitual de quem intervém 
no tráfico jurídico imobiliário. 

b) Para que tal incorporação se produza, é preciso que as previsões 
estabelecidas pela legislação meio ambiental possam concretizar-se 
sobre determinadas propriedades.  

Tal concreção se produzirá por intermédio do Registro de Imóveis, 

                                                                                                                                        
datilografado ou impresso”. Em: BATALHA, Wilson de Souza Campos. Comentários à lei de 
registros públicos: Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. Volume I, p. 82. 

394
 Consoante explica COSTA: “Anotações: 1. CERTIFICAÇÃO CORRETA E VERDADEIRA: É a 
publicidade ampla do registro, pela qual os assentamentos nele constantes são franqueados ao 
público, mediante certidão, que é o ato certificador, portado por fé pública do oficial, de que as 
informações lançadas, melhor, publicizadas pela certidão, são corretas e verdadeiras com os 
assentamentos do serviço, daí porque a sua eficácia e autenticidade. 2. PEDIDO IMOTIVADO: A 
desnecessidade de informar os motivos ou os interesses pelos quais a certidão é requerida visam 
o amplo acesso aos assentamentos, mesmo porque se se permitisse ao oficial indagar o interesse 
ou o motivo, ao requerer a certidão, certamente ele adquiriria um poder julgador incompatível com 
o sistema jurídico registral. COSTA, Sebastião Rodrigues da. Registro de imóveis: roteiro 
registral imobiliário: comentários à Lei 6.015/73. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 30. 



179 
 

enquanto este fixa o conjunto de circunstâncias físicas e jurídicas das 
propriedades precisas, para determinar os direitos de propriedade 
existentes sobre aquelas, os usos a que podem ser destinadas e, a 
partir disso, seu valor de mercado.  

c) O Registro de Imóveis se converte num instrumento de proteção 
da legalidade meio ambiental, mediante: 

- a constância, no arquivo particular de cada propriedade (matrícula), 
de todas aquelas circunstâncias de caráter meio ambiental que 
possam provocar modificações em sua configuração física, gerar 
limitações de uso ou exercício dos direitos, ou impor obrigações de 
fazer ou não fazer; 

- a utilização do cartório como centro de difusão de informação meio 
ambiental relativo ao território do distrito registral de que se cuide, 
aproveitando que se trata de órgãos públicos, descentralizados e 
com grande implantação territorial, completamente informatizados, e 
relacionados com os departamentos de registro dos demais países 
da União Europeia. 395  

A serventia do Registro de Imóveis além de gerar a proteção jurídica da 

propriedade, deve fornecer à coletividade quaisquer informações relativas à situação 

do bem, especialmente nesses novos tempos, as de caráter ambiental, as quais se 

revelam de primordial importância para a tutela dos direitos insculpidos no artigo 225 

da nossa Carta Magna.  

Nesse diapasão, todos os Princípios e institutos de Direito Registral 

podem e devem servir de instrumentos para assegurar o assentamento de dados 

relativos ao meio ambiente que pairam sobre determinada área, propiciando sua 

publicidade e acesso à coletividade, de molde a garantir não só a segurança jurídica 

dos negócios imobiliários e do crédito, mas principalmente a concretização e a 

eficácia da legislação protetora da natureza, de acordo com os princípios que 

norteiam o Direito Ambiental.  

O problema da eficácia das leis nos preocupa, uma vez que sem ela as 

regras jurídicas não tem sentido no mundo dos fatos: 

Según el profesor Rafael Valenzuela, una norma es eficaz cuando 

                                            
395

 MÁÑEZ, José Luis Salazar. Meio ambiente e Registro de Imóveis, uma interação mútua: o direito 
ao acesso à informação ambiental e em apoio à sustentabilidade. Em: JACOMINO, Sérgio; MELO, 
Marcelo Augusto Santana de; CRIADO, Francisco de Assis Palacios (coord). Registro de Imóveis 
e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 186-187. 
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las respuestas conductuales reclamadas por su contenido preceptivo 
han sido las apropiadas para encarar la situación que motivó, 
precisamente, su imposición.  

Se habla de eficacia cuando la norma cumple con la finalidad para la 
cual fue dictada, y de eficiencia cuando ella es acatada por la 
sociedad, alude al grado de obedecimiento efectivo, espontáneo o 

provocado, del deber ser impuesto por la norma vigente. 396 

É claro que o cumprimento espontâneo da norma é um ideal coletivo, 

porém difícil de ser atingido, senão impossível, mormente quando tratamos de 

regras limitadoras das liberdades patrimoniais, como sói ocorrer com as de Direito 

Ambiental. 

Bem por isto, normas restritivas devem vir acompanhadas de 

instrumentos para lhes dar eficácia, não necessariamente do mesmo ramo do 

Direito, mas do mesmo sistema jurídico, que deve ser harmônico e suficientemente 

completo para que as regras e os Princípios se auxiliem mutuamente em uma rede 

de proteção do bem jurídico que pretendem zelar: meio ambiente.     

4.1 Princípios comuns ao Direito Registral e ao Direito Ambiental 

Cumpre, agora, verificar quais os Princípios ambientais que podem se 

relacionar harmoniosamente com os Princípios registrais, explorando as 

características comuns de uns e outros, a fim de estabelecer uma base 

principiológica que seja legitimada por ambos os ramos do Direito, ou seja, uma 

base que dialogue tranquilamente em suas relações jurídicas. 

Nesse mesmo diapasão, procurar-se-á as identidades, as características 

que os confirmem, as peculiaridades que possibilitem a inserção, perante o Direito 

Registral, dos valores ambientais plasmados em seus Princípios, de molde a se 

conferir o máximo de eficácia à proteção ambiental prevista no artigo 225 da nossa 

Constituição.  

                                            
396

 “Segundo o professor Rafael Valenzuela, uma regra é eficaz quando as respostas 
comportamentais reivindicadas por seu conteúdo prescritivo foram as adequadas para enfrentar a 
situação que justamente motivou sua imposição”. - “Fala-se de eficácia quando a norma cumpre o 
fim para o qual foi emitida, e de eficiência quando é seguida pela sociedade, referindo-se ao grau 
de cumprimento efetivo, espontâneo ou provocado, do dever imposto pela norma em vigor” 
(tradução livre). BITTERLICH, Pedro Fernández. Manual de derecho ambiental chileno. 2. ed. 
Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 64.  
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Não é o caso de se alongar demasiadamente nos Princípios, mas apenas 

realçar o que foi visto no Capítulo 1, com as observações aclaradas no transcorrer 

do Capítulo 2.  

Como visto alhures, a Carta Magna trouxe o Princípio do direito ao meio 

ambiente equilibrado e o constitucionalizou no artigo 225, viga-mestra do sistema de 

Princípios ambientais constitucionais: “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”. 397 

Esse direito se traduz na conservação da natureza, suas propriedades e 

funções, garantindo-se a existência, evolução e desenvolvimento de todos os seres 

vivos do nosso planeta, podendo ser tal estado de coisas condensado na palavra 

sustentabilidade: 398  

Another principle undergirding much of international environmental 
law is that of sustainable development. This concept refers to limiting 
development to actions that sustain, rather than deplete or destroy, 
resources such as forests, fisheries, and the like, Sustainable 
development might be likened to using the income, rather than 
depleting the capital, of natural resources. It recognizes that these 
resources are finite. 399 

                                            
397

 Sônia Maria Mazzeto Moroso Terres explora o art. 225 em trabalho denominado “O Direito ao Meio 
Ambiente Ecologicamente Equilibrado como Direito Fundamental e a Responsabilidade do Estado 
em Garantir sua Efetivação”. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. Governança e 
sustentabilidade como elementos para formação do direito do século XXI. Coordenadora 
Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 171-192. 

398
 Ainda sobre a temática: “Trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e 
imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do 
desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente 
limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e 
precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar.” FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: 
direito ao futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 43. “Portanto, a sustentabilidade vem a ser 
uma diretiva política para o futuro, uma forma de agir voltada para a proteção do meio ambiente 
como um todo, permitindo o desenvolvimento econômico e social de forma a não afetar os 
interesses ecológicos. [...] A sustentabilidade surge como condição para a sobrevivência da 
espécie humana, para garantir uma vida digna para as futuras gerações e, também, como uma 
base para o desenvolvimento”. FILHO, Artur Jenichen; PIZOLATI, Marcelo. Panorama dos 
Princípios da Precaução e da Sustentabilidade nos Tribunais Brasileiros. In: Governança e 
sustentabilidade como elementos para formação do direito do século XXI. SOUZA, Maria 
Cláudia da Silva Antunes de. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 116. 

399
 WEINBERG, Philip; REILLY, Kevin A. Understanding environmental law. Danvers: LexisNexis, 
2008, p. 425. “Outro princípio subjacente a grande parte do direito ambiental internacional é o do 
desenvolvimento sustentável. Este conceito se refere a limitar o desenvolvimento a ações que 
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Ao tutelar o „equilíbrio‟, quer-se preservar a estabilidade dos processos 

naturais, de molde a evitar que a ruptura dessa estabilidade nos leve ao colapso 

ambiental. Desta forma, o Princípio exige efetividade e o Direito Ambiental precisa 

contar com instrumentos de ação concreta, próprios ou derivados de outras searas 

jurídicas, como sói ser o Direito Registral. 

O Princípio, dada a sua amplitude, generalidade e importância, expande-

se e tem plena aplicação a quaisquer campos do Direito pátrio e, sempre que houver 

alguma hipótese onde o Direito Registral possa dar a sua contribuição e afetar 

positivamente a eficácia do Direito Ambiental, ele poderá ser invocado para legitimar 

a atuação do registro imobiliário em prol do meio ambiente. 

E isso se dá por força da natureza pública da atividade registral, que se 

extrai do artigo 236 da Constituição Federal: “Os serviços notariais e de registro são 

exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”. 400 

Podemos afirmar, com supedâneo na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, que às serventias de Registro Público se aplicam todos os Princípios 

constitucionais relativos à administração estatal, além daqueles próprios ao campo 

do Direito Administrativo brasileiro, no que tange à prestação de serviços públicos 

objeto de delegação. 

Destarte, o artigo 37 da Carta Magna é o berço dos Princípios 

constitucionais que regem as atividades registrais. Assim, sem grandes dificuldades, 

são vislumbrados os Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência a reger os serviços prestados pelo Registro de Imóveis. 401 

                                                                                                                                        
sustentam, ao invés de esgotar ou destruir, recursos como florestas, pescas e outros. O 
desenvolvimento sustentável pode ser comparado a usar a renda, ao invés de esgotar o capital, 
dos recursos naturais. Ele reconhece que esses recursos são finitos” (tradução livre).  

400
 Decidiu o STF que os serviços notariais e de registro são atividades jurídicas próprias do Estado e 
não simplesmente de atividades materiais, cuja prestação é traspassada para os particulares 
mediante delegação. RE 842846/SC, Relator Min. Luiz Fux, julgamento em 27/02/2019. Fonte: 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28SERVICOS+NOTARIAIS+E+
DE+REGISTRO%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y3cf5g99> Acesso em 27 fev. 
2020. 

401
 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”. 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28SERVICOS+NOTARIAIS+E+DE+REGISTRO%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y3cf5g99
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28SERVICOS+NOTARIAIS+E+DE+REGISTRO%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y3cf5g99
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De seu turno, os Princípios da precaução e da prevenção tem por base a 

certeza de que as agressões à natureza, uma vez consolidadas, são de difícil, 

demorada e custosa reparação, nos autorizando a tomar medidas preventivas no afã 

de evitar os danos ambientais.  

Os objetivos anunciados do Direito Ambiental são sempre acauteladores, 

porquanto não interessa ao meio ambiente e à sociedade a efetivação de um dano. 

Sabemos, também, que a restauração da natureza, na maioria das vezes, recai nos 

ombros do Poder Público e da sociedade. Desta forma, esses Princípios têm por 

escopo impedir a ocorrência de prejuízos à natureza, impondo-se medidas 

acauteladoras antes da implementação de um empreendimento ou de atividades 

consideradas poluidoras.  

Dentre as diversas medidas preventivas, podem figurar a averbação nas 

matrículas dos imóveis das condicionantes para o licenciamento de uma obra e, por 

que não, das conclusões do Estudo de Impacto Ambiental, especialmente quanto às 

obrigações do empreendedor para equilibrar ou recompor o meio ambiente local. 

Temos aqui uma combinação perfeita entre os Princípios da informação e 

da publicidade ambiental com o Princípio da concentração, bem assim com os 

Princípios da unitariedade matricial, da publicidade, da especialização, da 

legitimidade, da veracidade, da fé pública, entre outros Princípios registrais que, 

combinados, com os Princípios constitucionais administrativos da eficiência e da 

publicidade, justificam o ingresso no fólio real das informações ambientais.  

O Princípio da reparação expressa uma orientação jurídica, de caráter 

geral e amplo, de que aquele que causar prejuízos ao meio ambiente deve reparar o 

dano, mediante o cumprimento de obrigação de fazer ou no pagamento de 

indenização em dinheiro. Em sendo responsabilidade objetiva, não interessam as 

razões que provocaram o fato, salvo para efeitos de prevenção futura. 

Assim, se há a obrigação de reparação de uma área, por exemplo, o 

registro imobiliário pode induzir o cumprimento da ordem pelo obrigado, mediante a 

publicidade gerada pela averbação na matrícula do título executivo administrativo ou 
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judicial. As obrigações, penalidades e outras sanções serão acessíveis ao público, 

dando-se publicidade para que terceiros de boa-fé se abstenham de adquirir o 

imóvel ou forneçam crédito pecuniário e, se vierem a realizar qualquer negócio, o 

façam sabendo dos custos ambientais, lembrando que as obrigações são propter 

rem e escapam à prescrição.  

O Princípio da publicidade ou da informação ambiental é de fundamental 

importância para a defesa do meio ambiente, pois impõe ao Estado a obrigação de 

ser transparente, isto é, a de noticiar as informações que interessam aos cidadãos e 

à sociedade, sobre as condições do meio ambiente, alertando todos sobre questões 

que afetam diretamente a saúde e as condições de vida da população.  

Uma sociedade bem informada tem condições de participar ativamente 

das decisões estatais, bem como questioná-las e buscar eficiência da máquina 

pública na prevenção e solução dos problemas que a afetam.  

O que interessa saber é o estado do ar, da atmosfera, das águas, do solo, 

das terras, da paisagem e dos sítios naturais, as condições de diversidade biológica, 

os ruídos, as radiações, as atividades empresariais que causem poluição sob 

qualquer forma, as medidas preventivas e as reparadoras, as políticas, as leis, os 

planos e políticas ambientais, informações sobre a saúde do homem, as condições 

de vida, as condições sanitárias das populações e dos territórios, etc. 

O assentamento destas informações nas matrículas dos imóveis, por 

certo, possibilitará a necessária publicidade e o acesso público sobre as condições 

ambientais atuais, lembrando que um dos pilares do nosso sistema registral é, 

justamente, o princípio da publicidade e o acesso irrestrito às informações 

constantes do Registro de Imóveis. 

A teor do artigo 225 da Constituição Federal é imposto ao Estado 

brasileiro o dever de defender e preservar o “meio ambiente ecologicamente 

equilibrado” para as presentes e futuras gerações, dado o caráter indisponível do 

bem denominado “meio ambiente”, surgindo, pois o Princípio da obrigatoriedade da 
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intervenção do Poder Público. 402 

O Estado tem o dever de agir, por todos os seus órgãos, especialmente 

os ambientais, na defesa da natureza, de partilhar as informações com a 

coletividade, de exigir compulsoriamente o zelo ambiental por parte de si próprio e 

dos particulares 403, bem como de comunicar às serventias imobiliárias dados de 

interesse do meio ambiente, para que sejam averbados nas matrículas, através de 

uma comunicação oficial, formal e completa com os cartórios. 

Não é mais possível que os diversos membros do corpo estatal não se 

comuniquem eficazmente. Parecem ilhas que não dialogam, embora próximas e 

ligadas pela legislação em diversas oportunidades. Aparentemente, falta o 

amálgama para juntar estas partes e delas extrair o máximo de eficácia, questão que 

veremos no desenrolar do Capítulo.    

O Princípio do controle do poluidor pelo Poder Público tem assento 

constitucional, porquanto o artigo 23 da Constituição prevê a competência comum 

de todos os entes políticos para proteção do meio ambiente e combate à poluição. 

Existe, portanto, uma solidariedade federativa para a proteção do meio ambiente e o 

combate de todas as formas de poluição, preservando-se, com isso, as florestas, a 

fauna e a flora. O exercício desta obrigação estatal se dá pelo poder de polícia 

inerente ao Estado, caracterizando-se, em geral, pela limitação dos direitos 

individuais patrimoniais.  

                                            
402

 Como leciona FREITAS, poucas são aquelas pessoas que têm consciência da importância de 
tutelar a natureza, cabendo ao Estado, verdadeiramente, a função referida no artigo 225 da CF. 
Assim, o jurista estabelece a interconexão entre Direito Ambiental e Direito Administrativo, 
pontuando: “Ora, para alcançar tal desiderato o Estado vale-se das normas constitucionais e 
infraconstitucionais. Quanto às últimas, estabelece, através da lei e de regras que a 
complementam, a conduta dos que se relacionam com o meio ambiente. Aos infratores, 
independentemente das sanções civis e penais, impõe punições administrativas. Esta relação 
jurídica que se estabelece entre o Estado e o cidadão é regrada pelo Direito Administrativo. Daí 
poder dizer-se que no trato do chamado Direito Ambiental, é o Direito Administrativo que se 
reveste da maior parecela de importância, tantas são as situações por ele reguladas”. FREITAS, 
Vladimir Passos de. Direito administrativo e meio ambiente. 1. ed. Curitiba: Juruá, 1995, p. 17.  

403
 Cuida-se do exercício do poder de polícia administrativa: “Quanto ao conceito, podemos definir 
poder de polícia como a atribuição conferida à Administração Pública para condicionar e restringir 
o uso e gozo de bens e exercício de atividades e direitos individuais, com o objetivo de 
compatibilizá-los com o interesse público ou social”. FINK, Daniel Roberto; ALONSO JR, Hamilton; 
DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2004, p. 93.  
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E essas restrições ocorrem porque necessitamos de limites à atividade 

econômica, dada a sua inclinação para maximizar os ganhos e os lucros: 

While business teaches us effective forms of human organization, 
environmental science reveals that those forms do not necessarily 
preserve the natural resources that are the basis of our well-being. 
While business teaches how to gain financial wealth, ecological 
understanding demonstrates that wealth to be illusory unless it is 
based on teh principles and cyclical processes of nature. The 
dialoque reconciling these dichotomies will be the fundametal basis 
for economic transformation. 404 

 
Instrumentos de controle, a par de outros, são os Estudos de Impacto 

Ambiental 405, os quais podem e devem ser inseridos nas matrículas dos imóveis, 

dando-se ampla publicidade para que sejam não só observados pelos 

emprendedores, como também sirvam de paradigma para os imóveis lindeiros, 

possibilitando ainda uma fiscalização pela sociedade: 

Despite this crossfire, risk assessment is the chief basis for 
determining how to deal with environmental hazards. It is unrealistic 
to seek to eliminate all exposure to pollutants or other risks, and no 
alternate means of deciding how best to reduce that exposure is 
available or likely to surface. 406 

O artigo 5º da Constituição assegura, como Princípio fundamental, o 

direito de propriedade, assentando, logo em seguida, que a propriedade tem uma 
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 HAWKEN, Paul. The ecology of commerce: a declaration of sustainability. New York: Harpen 
Business, 2010, p. 12. “Enquanto os negócios nos ensinam formas eficazes de organização 
humana, a ciência ambiental revela que essas formas não preservam necessariamente os 
recursos naturais que são a base de nosso bem-estar. Enquanto os negócios ensinam como obter 
riqueza financeira, a compreensão ecológica demonstra que a riqueza é ilusória, a menos que seja 
baseada nos princípios e processos cíclicos da natureza. O diálogo que concilia essas dicotomias 
será a base fundamental para a transformação econômica” (tradução livre). 

405
 Na doutrina estrangeira, vemos o valor destas avaliações de risco, como exemplo: WEINBERG, 
Philip; REILLY, Kevin A. Understanding environmental law. Danvers: LexisNexis, 2008, p. 24. 
“Risk assessment requires the agency to “defin[e] the conditions of exposure, identify[ ] adverse 
effects, determin[e] the probabilistic relationships between exposure and effect [,] and calculat [e] 
overall risk”. It involves the complex task of weighing the risk exposure and the likelihood of injury 
or illness from that exposure to decide what requirements should be imposed”. “A avaliação de 
risco exige que a agência “defina [e] as condições de exposição, identifique [] efeitos adversos, 
determine [e] as relações probabilísticas entre exposição e efeito [,] e calcule [e] o risco geral”. 
Envolve a complexa tarefa de pesar a exposição ao risco e a probabilidade de lesão ou doença 
dessa exposição para decidir quais requisitos devem ser impostos” (tradução livre).  

406
 WEINBERG, Philip; REILLY, Kevin A. Understanding environmental law. Danvers: LexisNexis, 
2008, p. 25. “Apesar desse fogo cruzado, a avaliação de risco é a base principal para determinar 
como lidar com os perigos ambientais. É irrealista procurar eliminar toda a exposição a poluentes 
ou outros riscos, e nenhum meio alternativo de decidir a melhor forma de reduzir essa exposição 
está disponível ou é provável que venha à tona” (tradução livre).  
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função social, constitucionalizando o princípio da função socioambiental da 

propriedade. 

O nosso Código Civil também já assentou que o domínio deve ser 

exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo 

que sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e 

o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

CHALHUB comenta o assunto:  

Fundamentalmente, pode-se dizer que a propriedade tem um 
conteúdo variável de acordo com a função social ditada pela 
natureza do bem, conforme limites fixados em lei, garantido, 
entretanto, um conteúdo mínimo essencial (CF, art. 5º, XXII). É que, 
de fato, a garantia do direito individual não dá ao titular a faculdade 
de exercer seus poderes ilimitadamente, mas submete-os aos 
direitos alheios, de igual natureza, e ao interesse coletivo, que deve 
prevalecer em face do direito individual. 

O conceito de função social da propriedade não se confunde com o 
sistema de limitações à propriedade, pois a função social diz respeito 
à própria estrutura do direito de propriedade, enquanto que as 
limitações têm como objeto o exercício do direito, expressando-se na 
esfera do poder de polícia, [...]. 407  

 Portanto, a propriedade imobiliária rural e a urbana estão condicionadas 

a diversas funções sociais, sob pena de sanções administrativas e judiciais. A 

propriedade deve estar voltada ao bem estar de todos e ao equilíbrio ambiental, 

sendo inconstitucional qualquer legislação que contrarie este comando.   

Outrossim, além de proibir condutas que atentem contra o meio ambiente, 

a função social da propriedade autoriza que o Poder Público exija do proprietário 

ações positivas de recomposição ambiental, tais como, no caso do proprietário rural, 

a restauração da mata de Áreas de Preservação Permanente ou da Reserva Legal, 

averbando-as nas matrículas. 408 

                                            
407

 CHALHUB, Melhim Namem. Propriedade imobiliária: função social e outros aspectos. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000, p. 11-12. 

408
 Lembremos que este tipo de obrigação é propter rem, ou seja, da própria coisa imóvel, não sendo 
levado em conta o fato do atual proprietário ser ou não o responsável pelo desmatamento ou 
dano. Tal obrigação, como sabemos, tornou-se imprescritível pelo trabalho da jurisprudência do 
STJ e do STF. 
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Há, aqui, uma perfeita sintonia com o Princípio da sustentabilidade, que 

expressa a ideia de uma busca de harmonia entre valores igualmente importantes 

para a sociedade e para a natureza, tais como a conciliação entre direito de 

propriedade e sua função social e ambiental; o exercício de atividades produtivas e o 

pleno emprego; a exploração dos recursos naturais e a preservação e a restauração 

desses recursos; o controle das atividades poluidoras e a sua mitigação, entre 

outros. 

O nosso foco de vida não pode ser epenas o econômico, porque: 

[...] Moreover, preservation of wilderness seems to be a “normal” 
good – that is, a good which is in greater demand as income rises. If 
we assume that economic growth will continue, the result will be 
higher individual incomes and therefore a higher demand for 
wilderness. Hence, future generations may have a stronger demand 
for wilderness areas than current generations. [...] 409 

Desta forma, o Princípio justifica e legitima as ações que permitam a 

conciliação entre a propriedade imóvel e o meio ambiente, adotando-se soluções 

sustentáveis para os dilemas ambientais e registrais. Então, todas as providências 

que desencadeiam medidas formais de registro público que importem em ganhos 

sociais, econômicos e ambientais são justificáveis pelos Princípios ambientais e 

registrais combinados.  

4.2 A legitimidade da base principiológica ao Registro de Imóveis  

Para o Direito Registral, a matrícula é o centro de toda a atividade 

cartorária, merecedora da atenção e da preocupação com sua higidez formal e 

material, porque é o instrumento técnico-legislativo utilizado para atingir as 

finalidades do registro imobiliário, tais como a autenticidade, a segurança, a eficácia 

e a publicidade. É ela que enseja o nascimento jurídico do imóvel, caracterizando-o 

de tal forma que seja ele inconfundível com outro congênere. É una, porquanto a 

cada bem de raiz corresponde uma só matrícula.  

                                            
409

 FINDLEY, Roger W.; FARBER, Daniel A. Environmental law in a nutshell. Forth Edition. St Paul: 
West Publishing, 1996, p. 258.  “[...] Além disso, a preservação da natureza selvagem parece ser 
um bem “normal” - isto é, um bem que tem maior demanda à medida que a renda aumenta. Se 
assumirmos que o crescimento econômico continuará, o resultado será uma renda individual mais 
alta e, portanto, uma maior demanda por áreas silvestres. Portanto, as gerações futuras podem ter 
uma demanda mais forte por áreas selvagens do que as gerações atuais. [...]” (tradução livre).  
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Observamos, com isso, o Princípio da unitariedade da matrícula e o 

Princípio da especialidade, que ordena a completa e perfeita identificação do bem e 

de seu titular, mediante a indicação precisa das medidas, características e 

confrontações do imóvel, além da qualificação completa do sujeito titular do direito 

real. Não se olvide do Princípio da concentração, pelo qual todas as informações 

relativas ao bem de raiz devem ser postas na sua matrícula, convergindo num único 

instrumento os dados relevantes do imóvel. Destarte, em apenas uma consulta à 

serventia haverá o fornecimento de um completo mosaico de dados relevantes e 

necessários à concretização do Princípio da segurança jurídica e da fé pública no 

Registro de Imóveis.  

É a partir da matrícula e de seus Princípios, como instrumento palpável do 

Direito Registral, que podemos imaginá-la como uma ferramenta auxiliar do Direito 

Ambiental para dar maior eficácia às suas prescrições. 

Na medida em que nosso território estiver perfeitamente delineado, 

matriculado e cadastrado, as informações ambientais relativas a cada imóvel 

poderão ser publicizadas através das inscrições 410 no registro imobiliário respectivo, 

sendo, portanto, de grande utilidade para os nossos ecossistemas. Neste sentido, 

merece destaque o artigo 217 da Lei 6.015/1973: “O registro e a averbação poderão 

ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas”. 

Desta forma, tanto o Poder Público (órgãos ambientais, Ministério Público, 

etc.) quanto a coletividade (indivíduos, associações, organizações, etc.) tem 

legitimidade e poderão requerer a averbação de informações, obrigações, dados, 

licenciamentos, condenações administrativas ou judiciais, termos de ajustamento de 

conduta, etc.,  no Registro de Imóveis da respectiva circunscrição, aproveitando-se 

da capilaridade das serventias por todo o Brasil, porquanto aderidas ao seu território, 

dado o Princípio da territorialidade. 

Os Registros de Imóveis, apesar de não pertencerem ao Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, por força do Princípio matriz do direito ao meio 

                                            
410

 As averbações estão previstas na Lei 6.015/73: “Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da 
matrícula, serão feitos. [...] II - a averbação: [...] 5) [...], ou, ainda, de outras circunstâncias que, de 
qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas”. 
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ambiente equilibrado, a eles se impõe a recepção das informações ambientais 

provenientes do SISNAMA, com os cuidados relativos ao Princípio da qualificação 

registral 411, zelo este que deve observar o ordenamento jurídico constitucional e 

legal como um todo sistêmico e harmonioso. Com isso, dar-se-á cumprimento e 

efetividade à Lei 10.650/2003 412, que cristaliza o Princípio da informação ambiental 

como direito inalienável da coletividade.  

Cumpre-se, por outro lado, o Princípio da publicidade registral 413, 

devidamente combinado com o Princípio da publicidade e o Princípio da informação 

ambiental, pelo qual o Poder Público lato sensu deve assegurar aos cidadãos o 

acesso rápido, informal e gratuito os dados relativos ao meio ambiente de que 

disponham 414, propiciando o conhecimento e a participação popular nas causas 

ambientais. 415   

                                            
411

 Anelise Grehs Stifelman assinala que na “averbação de passivos ambientais devem ser tomadas 
as seguintes cautelas: (1) a prévia identificação do imóvel e sua correspondência com uma dada 
matrícula ou reistro anterior do registro de imóveis; (2) que o título passível de averbação seja 
expedido por órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, 
instituído pela Lei 6.938/1981, em procediemento administrativo regular, em que deve ser 
providenciada a cientificação do priprietário indicado como tal no registro de imóveis”. O registro 
de imóveis e a tutela do meio ambiente. Em: DIP, Ricardo Henry Marques; JACOMINO, Sérgio 
(orgs). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. – 
(Coleção doutrinas essenciais: direito registral; v. 2), p. 591. 

412
 A Lei 10.650/2003 dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes 
nos órgãos do SISNAMA. 

413
 Neste sentido a Lei 6.015/1973: “Art. 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se 
façam os registros são obrigados: 1º a lavrar certidão do que lhes for requerido; 2º a fornecer às 
partes as informações solicitadas. Art. 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro 
sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Parágrafo único. O 
acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando forem realizados por meio da rede 
mundial de computadores (internet) deverão ser assinados com uso de certificado digital, que 
atenderá os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP”.    

414
 A Lei 10.650/2003 regulamenta a matéria: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o acesso público aos 
dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, instituído pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. Art. 
2º Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, integrantes do 
Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, expedientes e processos 
administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que 
estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas 
a: I - qualidade do meio ambiente; II - políticas, planos e programas potencialmente causadores de 
impacto ambiental; III - resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de 
poluição e de atividades potencialmente poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação 
de áreas degradadas; IV - acidentes, situações de risco ou de emergência ambientais; V - 
emissões de efluentes líquidos e gasosos, e produção de resíduos sólidos; VI - substâncias 
tóxicas e perigosas;  VII - diversidade biológica; VIII - organismos geneticamente modificados”. 

415
 Direito assegurado pelo artigo 2º da Lei 10.650/2003: § 1o Qualquer indivíduo, independentemente 
da comprovação de interesse específico, terá acesso às informações de que trata esta Lei, 
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As serventias de Registro de Imóveis não se comportam apenas como 

órgãos de informação permanente, aptos a garantir a segurança jurídica aos 

negócios imobiliários, pois há muito tempo se converteram em agentes tributários 

responsáveis pelo recolhimento de impostos e prestação de informações ao Fisco.  

Outrossim, de longa data exercem um poder de fiscalização para o 

cumprimento das posturas urbanísticas e o georreferenciamento dos imóveis rurais, 

sendo que futuramente deverão se converter em ofícios públicos ambientais, 

potencializando e descentralizando a prestação de informações à sociedade que 

contribuam para a preservação do nosso meio ambiente. 

ARIAS, comentando o assunto na experiência espanhola dos registros e 

sua função fiscalizadora da legislação imobiliária, aduz: 

A oportunidade de transladar essa eficaz experiência para o âmbito 
da legislação ambiental deve ser ineludivelmente aproveitada. Os 
registros da propriedade não colaboram somente na função de 
„polícia territorial‟, no âmbito estrito da informação sobre medidas 
punitivas impostas por não cumprimento de deveres legais de 
conservação ambiental, ou de garantia pela imposição de sanções 
econômicas ou do estabelecimento e indenizações: a colaboração 
deve, e pode, abarcar todo o amplo leque de atuações que 
impliquem a restauração do equilíbrio ecológico alterado, conceito 
este que veremos ser muito mais amplo do que exclusivamente 
punitivas. 416  

 Pensando assim, é importante verificar as diversas hipóteses previstas na 

legislação e na práxis jurídica e cotidiana que recomendam uma atuação 

diferenciada dos registros públicos imobiliários. 

4.3 Aspectos gerais da tutela ambiental no registro imobiliário  

Como é por todos sabido, as disposições legais imobiliárias têm por 

objeto o território, no que se irmanam às normas ambientais. A terra, o ar e a água 

estão contidos, de uma forma ou outra, dentro de um espaço delimitado ou 

                                                                                                                                        
mediante requerimento escrito, no qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações 
colhidas para fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade 
industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar os aludidos 
dados. 

416
 ARIAS, Luis Alfredo Suáres. Garantia das sanções no meio ambiente. Em: DIP, Ricardo Henry 
Marques; JACOMINO, Sérgio (orgs). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011. – (Coleção doutrinas essenciais: direito registral; v. 2), p. 614. 
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delimitável, que é compreendido em uma circunscrição imobiliária do registro 

público. Assim, com o espaço devidamente identificado e titulado, é possível que as 

autoridades e a coletividade tenham plena ciência de onde, como e quando algo 

está acontecendo em relação ao meio ambiente, bastando uma consulta ao Registro 

de Imóveis para conhecer o titular da área ou o autor do dano que, na maioria das 

vezes, são os mesmos – pessoa física ou jurídica. 

A publicidade registral das posturas urbanísticas 417 e agrárias 418 de 

índole ambiental, já acontece há bastante tempo, proporcionando um controle de 

legalidade exercido pelo oficial do registro muito mais efetivo, tanto para o Poder 

Público, quanto para a coletividade. Trata-se de uma atividade fiscalizatória 

complexa, exigível dos órgãos ambientais que, coadjuvados pelo Registro de 

Imóveis e pela sociedade, têm muito mais possibilidade de ser eficaz na proteção da 

natureza.    

Mas, para que ocorra a publicidade das medidas preventivas ou 

restauradoras do meio ambiente temos que ter alguns cuidados, evitando-se o 

cometimento de alguma ilegalidade. Desta forma, é necessário que o ilícito ecológico 

possa ser identificável no território, a partir da pesquisa no Registro de Imóveis da 

                                            
417

 José Antonio Apparecido Junior refere que o “Estatuto da Cidade traz como objetivo da política 
urbana a garantia do direito a cidades sustentáveis, assim entendido como o direito a terra urbana, 
à moradia e ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (Lei Federal 10.257/01, art. 
2º, I)”. Outrossim, refere que a “busca pela cidade sustentável não se configura como mera opção 
legislativa da corrente politicamente hegemônica no momento da edição da Lei 10.257/01. É, pelo 
contrário, síntese positiva do conteúdo jurídico constitucional acerca do direito urbanístico e do 
direito ambiental.” APPARECIDO JUNIOR, José Antonio. Propriedade urbanística e 
edificabilidade: o plano urbanístico e o potencial construtivo na busca das cidades sustentáveis. 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 56-57. 

418
 Guilherme José Purvin de Figueiredo lembra que a “Lei 4.771/65, reproduzindo em parte aspectos 
do meio ambiente que já eram protegidos pelo Código de 1934, relaciona duas importantes 
espécies de limitações à modificabilidade da propriedade: as áreas de preservação permanente e 
as áreas de reserva legal”. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 
4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 286. Quanto as áreas de reserva legal, o 
art. 16, §8º, do antigo Código Florestal já determinava a averbação na matrícula do imóvel rural a 
inscrição da reserva legal, consubstanciando instrumento de defesa do meio ambiente a 
publicidade registral. Na Lei 6.766/79 (Lei do parcelamento do solo urbano), o Oficial do Registro 
de Imóveis, na sua atividade qualificadora (exame de legalidade) exerce um controle sobre o 
cumprimento da legislação urbana, inclusive sobre aspectos de natureza ambiental discriminados 
na Lei 6.766/79. Senão, vejamos: “Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o 
Oficial do Registro de Imóveis encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e 
com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias 
consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da 
última publicação”. 



193 
 

respectiva circunscrição, com a determinação de seu proprietário. Na prática, tal 

identificação nos parece bem simples, porquanto, de modo geral, os danos 

ambientais são visíveis a olho nu.  

Não podemos esquecer que deve ser observado, sob pena de nulidade 

absoluta do procedimento administrativo ou judicial, a ampla defesa e o contraditório, 

antes de se promover a publicação registral. Consoante lição de NIEBUHR, o 

processo administrativo ambiental “rege-se pelo princípio da juridicidade, pelo qual 

impõe-se o respeito a todo o ordenamento jurídico, [...]”.419 Com este cuidado, 

inerente a qualquer processo, evitam-se erros e equívocos, proporcionando ao 

registro mais segurança jurídica e estabilidade em suas tarefas. 

Quanto mais cedo for feito o registro dos fatos e atos jurídicos, melhor 

para todos e, em especial, para o meio ambiente. Com certeza, a publicidade no 

início dos procedimentos administrativos ou judiciais é uma das medidas cautelares 

mais efetivas que se pode adotar, pois proporciona uma prevenção geral, pública e 

notória a respeito do que está acontecendo naquela porção territorial. Pode ser a 

existência de um procedimento investigativo, de restauração ambiental ou mesmo de 

imposição de penalidades ao infrator. Por outro lado, serve como mote para 

dissuadir novos ilícitos ou condutas impróprias, não só do proprietário, mas também 

de seus vizinhos.  

Indiscutível, ainda, que pode fomentar ab initio um acordo ou a resolução 

do problema pelas partes, através da assunção espontânea de responsabilidades, 

com economia de recursos e de tempo para todos os envolvidos no litígio.  

Não há espaço para a timidez na tomada de decisão em favor do registro:  

Não esqueçamos de que a função preventiva, aquela que impede a 
realização de um prejuízo ecológico, deve ter primazia sobre essa 
função de restauração, ou saneadora, do dano já realizado; mas 
ressaltamos a eficácia dissuasória que a publicidade-informação tem 
sobre futuro descumprimento: ao contaminante já conhecido será 
mais difícil voltar a lesar o meio ambiente; terá dificuldades para o 
seu acesso ao crédito e para obter um bom valor para seu imóvel; 

                                            
419

 NIEBUHR, Pedro de Menezes. Processo administrativo ambiental: teoria, modalidades e 
aspectos controvertidos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 146 
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sofrerá descrédito social. Finalmente, a possibilidade de que os 
descumprimentos de obrigações ecológicas sejam conhecidos pela 
sociedade, com caráter permanente e acessível, fará diminuir a sua 
ocorrência e quantidade em um prazo relativamente curto. 420   

 De toda sorte, a inscrição na matrícula é sempre um elemento a mais de 

garantia do cumprimento da obrigação firmada no expediente administrativo ou 

judicial, que pode resultar na imposição de sanções, de medidas mitigadoras ou 

reparadoras de impacto ambiental, de indenização, ou outras quaisquer, além de, se 

for o caso, a constatação da inexistência do dano ou do ilícito. Tanto o início de 

qualquer procedimento formal, quanto o seu resultado, devem ser estampados na 

matrícula do imóvel, porquanto a publicidade deve ser completa e exaustiva.  

4.4 Interações entre o Registro de imóveis e o meio ambiente  

Já dissemos que as serventias do registro imobiliário nasceram para 

controle da propriedade e segurança do comércio, fornecendo, ab initio, uma 

garantia ao crédito. 

Os tempos mudaram e o direito de propriedade, universalmente aceito 

como uma exclusividade de seu titular, também se alterou, dada a evolução do 

Direito Ambiental que, diretamente, atribuiu à propriedade imobiliária uma função 

ecológica e, portanto, social. 

A nossa Carta Magna, não só ao inaugurar o tema do meio ambiente no 

artigo 225, mas antes disso, em outros dispositivos, já preconizava a função social 

da propriedade, declarando-se também a obrigação do Poder Público em todas as 

suas esferas e formas de defender a natureza, sendo o Registro de Imóveis mais um 

órgão cuja delegação estatal 421 o direciona a participar desse esforço conjunto entre 

o Estado e a coletividade. 

Dadas as peculiaridades do registro imobiliário, tais como a sua 

distribuição e capilaridade em todo o território nacional, bem assim a sua função 

                                            
420

 ARIAS, Luis Alfredo Suárez. Garantia das sanções no meio ambiente. Em: DIP, Ricardo Henry 
Marques; JACOMINO, Sérgio (orgs). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011. – (Coleção doutrinas essenciais: direito registral; v. 2), p. 614.  

421
  Constituição, artigo 236: “Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público”. 
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básica de publicidade e de segurança jurídica, interessa-nos discriminar e estudar os 

diversos espaços ecologicamente importantes para nosso Direito Ambiental. Há 

muito tempo temos áreas protegidas já publicizadas pelo registro, como a Reserva 

Legal, havendo outras que ainda estão alijadas do fólio real, como as Áreas de 

Preservação Permanente.  

Essa diferença de tratamento, a nosso ver, conspira em desfavor da 

preservação da natureza, não sendo possível que tal situação prossiga em nossos 

tempos. Eis o mote do nosso trabalho, isto é, conectar as informações do meio 

ambiente com o Registro de Imóveis, de acordo com os Princípios e as regras 

constitucionais e legais. 

Os elementos informativos, por sua vez, devem provir de órgãos oficiais 

422, ser claros, inteligíveis e de relevância jurídica 423, observando-se os Princípios de 

Direito Ambiental e de Direito Registral, a legislação ambiental, urbanística, agrária, 

civil, etc. para fundamentar a sua entrada no fólio real.       

Merece destaque, ainda, a diferença entre cadastro e Registro de 

Imóveis. O primeiro é de índole eminentemente administrativa, com contornos de 

interesse fiscal, especialmente para os Municípios. Não obstante, cada órgão 

administrativo possui o seu cadastro, a exemplo do INCRA, dificultando, 

sobremaneira, qualquer pesquisa que os utilize como base, salvo para fins muito 

específicos ou do próprio órgão mantenedor do cadastro. Os três Entes políticos e 

toda a administração indireta possuem cadastros imobiliários, de acordo com os 

respectivos interesses. Os Registros de Imóveis, como já comentamos, estão 

submetidos a uma base territorial que os identifica com a população local, facilitando 

o acesso a quaisquer informações imobiliárias. Bem por isso, é necessário que haja 

uma interligação entre cadastro e registro imobiliário para que as informações 

ambientais cheguem aos interessados, com todos aqueles atributos que lhes são 

                                            
422

 Neste sentido é a Lei 10.650, de 16 de abril de 2003, que dispõe sobre “o acesso público aos 
dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama”. 

423
 Paulo Affonso Leme Machado leciona que ela deve ser técnica, compreensível e rápida: “A 
informação sobre meio ambiente deve obedecer aos mesmos requisitos das informações que as 
pessoas têm direito de receber. Assim, a informação deve ser veraz, contínua, tempestiva e 
completa.” MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 91. 
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peculiares. 

Na sequência, vamos verificar quais porções territoriais estão protegidas 

pela nossa legislação ambiental, enumerando as hipóteses legais e sua correlação 

com o Registro de Imóveis.    

4.5 Espaços especialmente protegidos: as Unidades de Conservação 

A ideia de conservação e proteção de áreas naturais no mundo surgiu na 

Europa, pelos idos da Idade Média, com claros propósitos de se tutelar a fauna e a 

flora para o lazer de sortudos caçadores, integrantes da realeza e da aristocracia 

rural da época. Além disso, os países europeus começaram a conservação de 

espaços naturais para usufruto de suas populações, seja para suprimento de 

madeira e lenha, dos frutos, da água, das essências ou de outros produtos 

provindos daqueles habitats. Embora pareça contraditório, foi a Revolução Industrial 

que despertou o interesse para a criação de locais destinados à recreação dos 

trabalhadores e suas famílias ao ar livre, com belezas e atrativos ecológicos.  

Nos Estados Unidos da América, na mesma época, surgiram as primeiras 

ideias e discussões a respeito da necessidade de transmitir, às gerações futuras, 

espaços ecológicos preservados. Nasceu, assim, o primeiro parque nacional do 

mundo em 1º de março de 1872: Yellowstone. A criação se deu com uma expedição 

exploratória na bela região do rio Yellowstone, proibindo-se, a partir de então, 

qualquer movimento que alterasse as características naturais da área, destinando-a 

exclusivamente para a preservação de suas belezas cênicas naturais para usufruto 

da população. 424 

Com o passar dos tempos, os objetivos das áreas conservadas evoluíram, 

deixando de apresentar apenas propósitos conservacionistas para tornarem-se mais 

complexos, preocupando-se com a interação entre meio ambiente e população, o 

manejo de recursos naturais, o desenvolvimento de pesquisas científicas, a 

                                            
424

 O relato da história dos parques e das unidades de conservação pode ser colhido, com 
profundidade, em artigo de MILANO, Miguel Serediuk. Unidades de Conservação – Técnica, Lei e 
Ética para a conservação da biodiversidade. Em: BENJAMIN, Antônio Hermann (coord.). Direito 
ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2001, p. 3-41. 
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manutenção do equilíbrio climático, a preservação de recursos genéticos da fauna e 

da flora, a tutela da biodiversidade como um todo sistêmico, etc. 

Desta forma, a convivência de propostas, muitas vezes antagônicas entre 

si, exigiu a criação de tipos diversos de áreas protegidas, conhecidas entre nós 

como unidades de conservação. Assim, de acordo com cada país e suas 

necessidades ambientais, sociais e econômicas, criaram-se diferentes ideias e 

modelos de manejo ecológico a fim de atender as políticas e os objetivos nacionais 

de conservação da natureza. E, dessa maneira, progrediu o conceito de sistemas de 

unidades de manejo ou de conservação, significando o conjunto sistematizado de 

áreas naturais protegidas em formato de unidades, com diferentes características, 

mas formando um todo capaz de concretizar as políticas nacionais de conservação 

do meio ambiente. 

No Brasil, a Lei 9.985/2000 criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, dispondo sobre o conteúdo das Unidades de 

Conservação e criando uma rede diversificada de áreas protegidas para 

cumprimento do artigo 225 da Constituição: proporcionar a todos o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. A sistematização dos espaços territoriais, com 

diferentes modelos para múltiplos ambientes e contextos socioeconômicos, nos traz 

a esperança de que a Lei seja um importante instrumento para a manutenção dos 

sistemas ecológicos, dos bancos genéticos e da qualidade do meio ambiente 

brasileiro: 

A criação de espaços territoriais especialmente protegidos é, de 
acordo com os termos do art. 9º, inc. VI, da Lei 6.938/81, um dos 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, assim como o 
são, também, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos 
ambientais, o licenciamento ambiental etc. Este instrumento adquiriu 
status constitucional em 1988, quando a Constituição Federal 
relacionou no art. 225, §1º, as principais incumbências do Poder 
Público destinadas a assegurar a efetividade do direito de todos ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo em seu 
inciso III a definição dos espaços especialmente protegidos. 425 

Pode-se dizer que áreas protegidas são espaços que, de acordo com as 

                                            
425

 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de Direito Ambiental. 4. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 262.  
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características naturais peculiares que ostentam, devem permanecer preservadas. O 

grau de proteção é variável, indo da intocabilidade até o uso diário e intenso pela 

população. 426  

Especificamente, o inciso III do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição 

estabeleceu que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio, 

incumbe ao Poder Público definir nas unidades da Federação espaços territoriais e 

seus componentes para serem protegidos, vedando a alteração, a supressão e a 

utilização que comprometa a integridade dos seus atributos. 

Assim, regulamentando o dispositivo constitucional, veio a lume a Lei 

9.985/2000 estabelecendo os espaços protegidos típicos 427, denominados de 

unidades de conservação, com seu conceito no artigo 2º da Lei:  

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 
428 

Temos ainda os espaços territoriais especialmente protegidos atípicos, 

                                            
426

 “Os espaços especialmente protegidos podem estar localizaddos em áreas públicas ou privadas. 
Por serem dotados de atributos ambientais, merecem tratamento diferenciado e especial, porque, 
uma vez assim declarados, sujeitar-se-ão ao regime jurídico de interesse público.” FIORILLO, 
Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8. ed. rev, atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p.101. “Ou seja, em Direito Ambiental é possível que um bem, público ou 
privado, seja de uso comum do povo, em uma conotação diversa à classificação tradicional dos 
bens públicos adotada pelo Direito Administrativo, que divide os bens das pessoas jurídicas de 
direito público em dominicais, de uso comum do povo e de uso especial, tendo em conta a 
natureza autônoma do bem ambiental, naturalmente difuso. - Como exemplo, uma pessoa 
proprietária de uma área com cobertura florestal tem o direito real, mas, por outro lado, não poderá 
desmatar sem licenciamento ambiental e acima dos limites legais de tolerância. Assim, o bem é 
privado, mas o seu equilíbrio ambiental é direito difuso, imaterial, de terceira dimensão, de todo o 
povo e tutelável autonomamente”. AMADO, Frederico. Direito ambiental esquematizado. 6. ed. 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 202.  

427
 Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

428
 “Essa subdivisão retrata as visões conservacionista e socioambientalista que polarizam o debate 
no seio do movimento ambientalista brasileiro. As unidades de conservação integral seguem o 
modelo do ideário conservacionista, ao passo que o segundo grupo, de unidades de uso 
sustentável, é mais próximo do pensamento sociambietalista brasileiro”. FIGUEIREDO, Guilherme 
José Purvin de. Curso de Direito Ambiental. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 265. “Esse conceito abarca as unidades de conservação de todas as entidades políticas, 
sendo possível a inclusão na área da unidade de conservação do subsolo e do espaço aéreo, 
sempre que influírem na estabilidade do ecossistema.” AMADO, Frederico. Direito ambiental 
esquematizado, p. 278. 
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que seriam aquelas áreas enquadráveis no conceito de unidades de conservação, 

estabelecido no inciso I do artigo 2º - com características naturais relavantes, sendo 

exemplo as áreas de preservação permanente, as reservas legais, a mata atlântica, 

a zona costeira, as áreas de proteção especial previstas na legislação, como na Lei 

de Parcelamento do Solo Urbano - Lei 6.766/1979, que igualmente encontram-se 

protegidas, embora com finalidades distintas das unidades de conservação. 429 

Por ora, cuidaremos das unidades de conservação legais ou típicas. A Lei 

9.985/2000 430 definiu as áreas e suas possibilidades, em dois grandes grupos, com 

características específicas: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso 

Sustentável 431. O que as diferencia são os objetivos, tanto que as Unidades de 

Proteção Integral admitem “apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos nesta Lei” e as Unidades de Uso Sustentável podem 

“compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais”, consoante artigo 7º da Lei 9.985/2000. 

O artigo seguinte enumera as Unidades de Proteção Integral: 

Art. 8 O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 
seguintes categorias de unidade de conservação: I - Estação 
Ecológica; II - Reserva Biológica; III - Parque Nacional; IV - 
Monumento Natural; V - Refúgio de Vida Silvestre. 

De seu turno, o artigo 14 relaciona nas Unidades de Uso Sustentável as 

                                            
429

 Existem também os Hortos Florestais e os Jardins Botânicos.  
430

 Consoante lição de Cristiane Derani, em artigo “A estrutura dos Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – Lei n. 9.985/2000”: “A Lei n. 9.985/2000 não cria unidades de conservação. Ela 
estabelece medidas para sua criação. Cria quadros de ação. Assim, por este instituto normativo, é 
imposto o modo de criação,a competência para a instituição, assim como o conteúdo de cada 
unidade instituída. Apresenta a devida medida para a ação do Poder Público, unificando e 
ordenando – sistematizando – o procedimento de criação das unidades de conservação (UCs), as 
denominações de cada UC, bem como as características que devem conter cada espécie de UC. 
As normas que venham a criar específicas unidades de conservação deverão se submeter aos 
preceitos da Lei n. 9.985/2000. Esta lei é uma lei superior, ordenadora dos atos do Poder Público 
de criação de unidades de conservação. Para ser válida, a norma criadora de UC deve estar 
fundada nos preceitos da Lei n. 9.985/2000 que regulam os tipos de espaços especialmente 
protegidos a serem criados”. Em: Direito ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das 
unidades de conservação. BENJAMIN, Antonio Herman (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
236-237. 

431
 A propósito do tema o artigo: “Unidades de Conservação – Técnica, Lei e Ética para a 
Conservação da Biodiversidade”. MILANO, Miguel Serediuk. Em: Direito ambiental das áreas 
protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. BENJAMIN, Antonio Herman 
(coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 3-41. 
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seguintes categorias: I - Área de Proteção Ambiental; II - Área de Relevante 

Interesse Ecológico; III - Floresta Nacional; IV - Reserva Extrativista; V - Reserva de 

Fauna; VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e VII - Reserva Particular do 

Patrimônio Natural. 

As unidades de conservação podem ser definidas como áreas públicas ou 

privadas, com atributos ambientais especiais, que recomendem a sua sujeição a um 

regime jurídico de interesse público, implicando em relativa imodificabilidade, bem 

assim a sua utilização sustentável, objetivando “a preservação e proteção da 

integridade de amostras de todas as diversidades de ecossistemas, a proteção ao 

processo evolutivo das espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais”. 

432  

A demarcação das áreas protegidas é feita com base no poder de polícia 

da Administração Pública, como também a delimitação legal do exercício de direitos 

individuais, em benefício da coletividade. 433 

 Vamos tratar, agora, das Unidades de Proteção Integral 434, que são 

caracterizadas pela intenção clara de preservação da natureza sem intervenção 

humana, salvo para estudos e pesquisas científicas. Então, apresentaremos 

algumas características próprias de cada tipo de unidade para, depois, vinculá-las ao 

registro imobiliário. 

4.5.1 Unidades de Proteção Integral 

A estação ecológica é uma área que objetiva representar algum dos 

ecossistemas do Brasil, destinando-se à pesquisa, estudos de ecologia e proteção 

do ambiente natural. A posse e o domínio serão públicos e as áreas particulares 

deverão ser desapropriadas 435 para cumprimento dos seus objetivos 436. Fica 

                                            
432

 SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 160-
161. 

433
 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, p. 646-647. 

434
 O artigo 36 da Lei do SNUC normatizou a figura da “compensação ambiental”, matéria bastante 
estudada em: ARTIGAS, Priscila Santos. Medidas compensatórias no direito ambiental: uma 
análise a partir da compensação ambiental da lei do SNUC. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

435
 O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina regulamenta o 
procedimento para o Oficial do Registro de Imóveis: “Art. 784. O oficial registrará nas matrículas as 
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proibido o uso direto da natureza, admitindo-se somente aquele que “não envolve 

consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais” consoante artigo 2º, 

inciso IX, da Lei. 

Do exposto, ressalta a importância do artigo 9º, parágrafo 1º, pelo que as 

áreas particulares deverão ser desapropriadas 437, transferindo-se o domínio para o 

ente político que promover a criação da estação ecológica. Aqui a hipótese é 

simples, porquanto todas as áreas particulares que estiverem dentro dos limites da 

unidade serão transferidas, pela via da desapropriação, para a titularidade da União, 

Estado ou Município mediante procedimento administrativo.  

Evidentemente, a Lei ou o ato administrativo que criar a Unidade de 

Conservação deverá arrolar, especificamente e de acordo com o Princípio da 

especialização registral, todos os imóveis atingidos, explicitando a necessidade 

ecológica que justifique a inclusão do bem no desapossamento administrativo, sob 

pena de ilegalidade, uma vez que serão recursos públicos utilizados no pagamento 

das indenizações.  

A reserva biológica está prevista no artigo 10 da Lei 9.985/2000, 

objetivando a preservação integral da biota e demais atributos existentes em seus 

limites, sem interferência humana direta, excetuando-se as medidas de recuperação 

                                                                                                                                        
escrituras públicas de desapropriação e as sentenças judiciais respectivas. § 1º Para realização 
de tal registro, o oficial, se necessário, exigirá prévio aperfeiçoamento da descrição tabular e, 
ainda, a precisa identificação da área desapropriada e daquela remanescente da intervenção. § 2º 
Mesmo no caso de escritura de desapropriação, fica dispensada a apresentação de CCIR e do 
comprovante de quitação do Imposto Territorial Rural (ITR). § 3º O oficial não exigirá requerimento  
de  desmembramento  em  caso  de  desapropriação. Art. 785. Quando se tratar de escritura 
pública de desapropriação de posse, abrir-se-á matrícula e proceder-se-á ao registro 
correspondente. Art. 786. Será averbada, na matrícula respectiva, a ação desapropriatória, desde 
a concessão de sua imissão provisória, mesmo em caso de posse, quando será aberta matrícula 
prévia”. Fonte: 
<https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-
4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

436
 Artigo 9º: “§ 1º A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei”. 

437
 “No campo das desapropriações ambientais, a Lei do SNUC trouxe novas luzes ao tema, as quais, 
espera-se, virão iluminar as futuras decisões judiciais, em especial no que diz respeito à repartição 
de responsabilidades entre o Poder Público e coletividade na proteção do meio ambiente, 
aclarando-se o alcance do princípio da função social da propriedade. A nova lei sepultou a 
possibilidade de criação de unidades de conservação sem a realização de estudos técnicos e de 
consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados 
para a unidade (art. 22, §2º)”.  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de Direito 
Ambiental. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 269. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/Código+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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de seus ecossistemas e as ações de manejo necessárias para o equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e os processos ecológicos. A reserva biológica é de domínio 

público e as áreas particulares deverão ser desapropriadas. 

O parque nacional é a modalidade mais antiga e conhecida de unidade 

conservacionista no Brasil, porquanto o primeiro foi o de Itatiaia em 1937. Segundo o 

artigo 11 da Lei 9.985/2000, objetiva a preservação de ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza cênica. Admite a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de recreação 

com a natureza, além do turismo ecológico. Pressupõe a desapropriação de áreas 

particulares, com transferência da propriedade ao domínio público. 438 

Um pouco diferentes são os monumentos naturais. Pela dicção do artigo 

12 da Lei 9.985/2000, temos algumas peculiaridades, uma vez que tem “por objetivo 

básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica”, 

podendo ser “constituído por áreas particulares, desde que seja possível 

compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 

naturais do local pelos proprietários”. Se houver incompatibilidade entre os objetivos 

da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às 

condições propostas pela administração, a área deve ser desapropriada.  

Observam-se, aqui, duas hipóteses bem distintas: a primeira, que as 

terras particulares, pela via desapropriatória, poderão ser transferidas ao domínio 

público, o que não enseja maiores dificuldades ao registro imobiliário; a segunda, 

                                            
438

 No Município de Florianópolis, a Lei 9.948, de 07 de janeiro de 2016, criou a Unidade de 
Conservação Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho: “Art. 2º Entende-
se por Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho a área do território 
municipal com superfície de 221,07ha representada por uma poligonal definida pelas coordenadas 
geográficas descritas no memorial descritivo Anexo I e representada em mapa na escala 1:5.000, 
Anexo II, partes integrantes desta Lei. § 1º O Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das 
Dunas do Santinho é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em 
seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a Lei. § 2º Os limites do Parque 
Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho poderão ser alterados por lei 
específica, ouvido a comunidade, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
(COMDEMA), e o Conselho Consultivo da Unidade de Conservação, e obrigatoriamente 
embasado por manifestação técnica da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FLORAM). Fonte: 
<https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2016/995/9948/lei-ordinaria-n-9948-
2016-dispoe-sobre-a-criacao-da-unidade-de-conservacao-parque-natural-municipal-lagoa-do-
jacare-das-dunas-do-santinho?q=prote%C3%A7%C3%A3o+manancial+> Acesso em 13 de fev. 
2020. 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2016/995/9948/lei-ordinaria-n-9948-2016-dispoe-sobre-a-criacao-da-unidade-de-conservacao-parque-natural-municipal-lagoa-do-jacare-das-dunas-do-santinho?q=prote%C3%A7%C3%A3o+manancial
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2016/995/9948/lei-ordinaria-n-9948-2016-dispoe-sobre-a-criacao-da-unidade-de-conservacao-parque-natural-municipal-lagoa-do-jacare-das-dunas-do-santinho?q=prote%C3%A7%C3%A3o+manancial
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2016/995/9948/lei-ordinaria-n-9948-2016-dispoe-sobre-a-criacao-da-unidade-de-conservacao-parque-natural-municipal-lagoa-do-jacare-das-dunas-do-santinho?q=prote%C3%A7%C3%A3o+manancial
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bem mais complexa é a averbação das possíveis restrições ao direito de 

propriedade nos terrenos privados e como isso se fará, ou seja, deverão ser 

previstas em Lei ou poderia o Decreto regulamentador especificá-las? 439 

Por fim, temos o refúgio da vida silvestre, previsto no artigo 13, que visa a 

proteção de ambientes naturais para a existência de espécies ou comunidades da 

flora local e da fauna residente ou migratória. Ele pode ser constituído por áreas 

particulares, desde que seja compatível com os objetivos da unidade. Na hipótese 

de haver incompatibilidades ou a não concordância do proprietário às condições 

propostas pela administração da unidade, a área deve ser desapropriada. A visitação 

pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo. 

 As mesmas observações realizadas em relação ao monumento natural 

são cabíveis ao refúgio da vida silvestre, cabendo a renovação da pergunta e a 

reafirmação da resposta: como se fará a averbação das possíveis restrições ao 

direito de propriedade nos terrenos privados? Deverão ser previstas em Lei ou 

poderá o Decreto regulamentador especificá-las? No nosso entendimento, somente 

uma Lei poderia restringir o direito de propriedade, assegurado constitucionalmente. 

4.5.2 Unidades de Uso Sustentável 

As unidades de uso sustentável são aquelas que pretendem 

compatibilizar o meio ambiente e o uso racional dos seus recursos naturais pelo 

homem, convivendo reciprocamente a existência de áreas públicas e áreas privadas. 

440  

Teremos aqui, sem dúvida, inúmeros problemas a serem analisados pela 

complexidade inerente a este tipo de Unidade de Conservação, porquanto não é 

fácil compatibilizar preservação com desenvolvimento social e econômico.   

                                            
439

 Como veremos mais à frente, defendemos a Lei como veículo constitucional para a legitimidade 
das futuras restrições ao direito de propriedade nas Unidades de Conservação. 

440
 “Nas Unidades de Uso Sustentável dar-se-á a exploração do ambiente de maneira a garantir a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente 
viável.” AMADO, Frederico. Direito ambiental esquematizado. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 284. 
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 A publicidade ficta decorrente da Lei ou do Decreto que criou a unidade 

não é suficiente. Necessitamos da publicidade real, que somente o Registro de 

Imóveis pode conferir aos espaços protegidos, averbando-se as medidas de 

proteção do meio ambiente para sua maior eficácia, bem assim para segurança 

jurídica do mercado imobiliário na região atingida pelo estabelecimento da unidade 

que, num primeiro momento, perderá valor econômico. Por outro lado, somente a 

averbação nas respectivas matrículas fomentará o cuidado necessário por parte dos 

titulares, porquanto adere à coisa imóvel de tal forma a conferir perenidade às 

restrições ao direito de propriedade, que passará a se comportar diferentemente de 

tudo que havia até então.   

A Área de Proteção Ambiental - APA, nos termos do artigo 15 da Lei 

9.985/2000, consiste em uma porção geográfica em geral extensa, com certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas. Pretende-se com ela proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, 

podendo ser constituída por terras públicas e/ou privadas. Sem dúvida, respeitados 

os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a 

utilização das propriedades privadas. A APA disporá de um Conselho, “presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos 

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente”. 441  

As APAs, na prática e de acordo com seu conceito legal, não passam 
de um ordenamento territorial, que sempre é desejável. Sua maior 
importância, no entanto, é que se trata de uma categoria adequada 
para se constituir os corredores ecológicos, podendo garantir a 
conectividade entre as unidades de conservação de uso indireto, e, 
mesmo naquelas de uso direito, cujas terras pertençam ou devam 
pertencer ao Poder Público e que, cada vez mais, devido às 
alterações antrópicas, ficam isoladas em verdadeiras ilhas, 
diminuindo, assim, a possibilidade de ser preservar a biodiversidade 
a longo prazo, ou de se preservar animais, que necessitam de 

                                            
441

 “As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) foram criadas pelos arts. 8º e 9º da Lei 6.902/81. Hoje, 
além deste diploma legal e do Decreto 99.274/90, também a Resolução CONAMA 10/88 e o art. 
15 da Lei 9.985/2000 integram a sua estrutura normativa, dando-lhe uma conformação jurídica 
adequada para o cumprimento, por imóveis particulares situados em áreas rurais ou urbanas, da 
dimensão ambienta da função social da propriedade.” FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. 
Curso de Direito Ambiental. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 273. 
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grandes movimentações ou que ocupam grandes áreas territoriais.  

A sua efetividade depende da conscientização e da vontade dos 
legítimos proprietários de suas terras de aceitarem restrições de uso, 
além daquelas previstas na legislação orgânica em vigor, que vale 
para todos os brasileiros. 442  

 A Lei não fala em desapropriação e, portanto, para existência da unidade 

deverão, necessariamente, ser impostas restrições ao direito de propriedade dos 

particulares envolvidos na área, tanto que a Lei já prevê que “podem ser 

estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada”. 

Evidentemente, a criação e estabelecimento de restrições ao direito de 

propriedade só podem vir pela via legislativa, não se podendo cogitar de 

regulamento para tal desiderato. Claro está, ainda, que tais restrições deverão ter 

sua publicidade plena através da inscrição no registro imobiliário, tanto para fins de 

segurança jurídica no tráfego imobiliário, quanto para a efetividade das medidas 

ambientais que serão estabelecidas no ato de criação da unidade ou mesmo 

posteriormente.  

O artigo 16 da Lei 9.985/2000 prevê a Área de Relevante Interesse 

Ecológico, sendo de pequena extensão territorial, com pouca ou nenhuma ocupação 

humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 

raros da biota regional. Objetiva a manutenção dos ecossistemas de importância 

regional ou local, regulando o uso possível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo 

com os objetivos de conservação da natureza. 

Podem ser constituídas de terras públicas ou privadas e, “respeitados os 

limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a 

utilização de uma propriedade privada localizada” no seu interior. 

A Floresta Nacional é definida pela Lei 9.985/2000 como “uma área com 

cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo 

básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 

                                            
442

 PÁDUA, Maria Tereza Jorge. Área de Proteção Ambiental. Em: BENJAMIN, Antonio Herman 
(coord.) Direito ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. 
Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 427. 
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ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas”, consoante 

artigo 17.  

Pressupõe a posse e domínio públicos, o que afasta a possibilidade de 

convivência entre terrenos públicos e particulares, não trazendo, portanto, maiores 

problemas para o registro imobiliário que se fará com a conclusão do procedimento 

expropriatório.   

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações cujo modo de 

vida baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência 

e na criação de animais de pequeno porte. Pretende-se com ela proteger os meios 

de vida e a cultura desses povos, assegurando o uso sustentável dos recursos 

naturais, nos termos do artigo 18.  

Por ser de domínio público, “com uso concedido às populações 

extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em 

regulamentação específica”, as áreas particulares incluídas em seus limites devem 

ser desapropriadas. Portanto, também não trazem maiores celeumas ao RI.  

A Reserva da Fauna é uma área com animais de espécies nativas, 

terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para desenvolvimento 

de estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos. É de domínio público, com a desapropriação das terras privadas, 

consoante artigo 19 da Lei. Assim, também não trazem ao registro imobiliário 

maiores complexidades, bastando o término da desapropriação para a regularização 

das áreas em nome do ente político criador da unidade.  

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma porção territorial que 

abriga populações tradicionais, baseadas em sistemas sustentáveis de exploração 

da natureza, desenvolvidos ao longo de suas gerações, estando adaptados às 

condições ecológicas do local. Além disso, desempenham um papel fundamental na 

proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica – art. 20 da Lei 

9.985/2000.  

Além de preservar a natureza, devem assegurar as condições e os meios 
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necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 

exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, 

conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 

desenvolvido por estas populações. As terras públicas e privadas podem conviver e, 

se necessário, haverá desapropriação. 

Como já referido anteriormente, a desapropriação administrativa é 

relativamente simples e, para o Registro de Imóveis não comporta quaisquer 

celeumas. O dilema surge com as propriedades privadas que, certamente, sofrerão 

diversas limitações ao direito de propriedade. 

Neste caso, o Conselho Deliberativo deverá aprovar um Plano de Manejo 

443, que definirá as zonas de proteção ambiental, de uso sustentável e de 

amortecimento 444 e corredores ecológicos 445, pontos que interessam sobremaneira 

ao registro imobiliário, porquanto estabelecerão restrições importantes aos direitos 

reais de uso, posse e fruição:  

                                            
443

 “Todas as modalidades de unidade de conservação, sem exceção, devem dispor de um plano de 
manejo (Lei n. 9.985/2000, art. 27). Isso significa que todos esses espaços territoriais devem ser 
zoneados, normatizando-se, também, o uso e o manejo dos recursos naturais. O zoneamento e a 
mencionada normatização deverão ser apresentados no prazo de cinco anos a partir da criação da 
unidade de conservação (art. 27, §3º). [...]. É de se esperar que, até julho de 2005, venham a 
surgir questionamentos acerca dos novos zoneamentos de unidades de conservação que 
abriguem propriedades particulares. Isso porque, por implicar uma limitação ao direito de 
propriedade, certamente a edição do zoneamento reabrirá uma discussão acerca do respeito aos 
contornos constitucionais e da eventual ocorrência de apossamento administrativo, que implicaria, 
por consequência, a desapropriação indireta do imóvel atingido pelo zoneamento.” FIGUEIREDO, 
Guilherme José Purvin de; LEUZINGER, Márcia Dieguez. Desapropriações Ambientais na Lei n. 
9.985/2000. Em: Direito ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de 
conservação. BENJAMIN, Antonio Herman (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 475-476. 

444
 Não estão obrigadas a instituir zonas de amortecimento a Área de Proteção Ambiental e a Rserva 
Particular do Patrimônio Natural: “É perfeitamente compreensível que as 10 unidades de 
conservação mencionadas não podem realizar plenamente seus objetivos, se não houver uma 
separação gradativa entre o meio ambiente antropicamente trabalhado e o meio ambiente natural. 
A expressão „zona de amortecimento‟ é um espaço destinado a diminuir ou enfraquecer os efeitos 
das atividades existentes na área circundante de uma unidade de conservação”. MACHADO, 
Paulo Affonso Leme. Áreas protegidas: a Lei n. 9.985/2000. Em: Direito ambiental das áreas 
protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. BENJAMIN, Antonio Herman 
(coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 258. 

445
 “Corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades 
de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento de biota, facilitando a 
dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
populações que demandam, para sua sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquela 
das unidades individuais”. DIAS, Edna Cardozo. Direito ambiental no Estado Democrático de 
Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 134. 
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Todas as unidades de conservação devem dispor de um plano de 
manejo, que é um documento técnico mediante o qual se estabelece 
seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso e manejo 
dos recursos naturais, conforme dispõe o artigo 2º, inciso XVII, da Lei 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Na prática, é sua 
lei interna. O plano de manejo deve abranger a área da UC, sua zona 
de amortecimento (ZA) e os corredores ecológicos. 446 

Por fim, o artigo 21 trata da Reserva Particular do Patrimônio Natural, que 

consiste em uma “área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de 

conservar a diversidade biológica”. O gravame deverá constar de “termo de 

compromisso assinado perante o órgão ambiental”, que verificará a existência de 

interesse público, sendo averbado à margem da inscrição no RI. 

A Lei é bastante clara e determina que o termo de compromisso firmado 

entre o Poder Público e o proprietário seja averbado na matrícula. Portanto, a 

questão está bem resolvida pela Lei 9.985/2000.  

Por fim, a Lei criou a Reserva da Biosfera no artigo 41. Trata-se de um 

modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais. Tem 

por escopo a preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades 

de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. Poderá incluir áreas 

públicas ou privadas, daí surgindo o interesse para o registro imobiliário, como em 

outras UC‟s onde tal circunstância floresce.  

A criação das Unidades de Conservação deve ser dar por Lei, 

especialmente, quando envolvem a desapropriação de terras privadas, bem assim, a 

imposição de limitações ao direito de propriedade 447. Deve-se lembrar que todas as 

limitações, restrições, imposições em prol do meio ambiente importam no 

achatamento do direito de propriedade e, da mesma forma, no decréscimo 

patrimonial e econômico das áreas e das populações envolvidas. 

                                            
446

 DIAS, Edna Cardozo. Direito ambiental no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, p. 133-134. 

447
 “As zonas de amortecimento e os corredores ecológicos, em geral, não fazem parte do domínio 
público, garantindo-se o direito de propriedade, observada sua função social. Estão desobrigados 
da zona de amortecimento a Área de Proteção Ambiental e a Reserva Particular do Patrimônio 
Natural.” DIAS, Edna Cardozo. Direito ambiental no Estado Democrático de Direito. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013, p. 134. 
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Outrossim, o processo legislativo contempla e pressupõe um consenso 

parlamentar com a comunidade atingida e, a partir desse consenso, a criação da 

unidade passa a ter legitimidade e aderência social 448, facilitando a sua implantação 

e determinando o seu sucesso conservacionista pelos tempos.  

Esse mesmo consenso legislativo e comunitário saberá impor as 

condições necessárias à boa convivência entre a conservação da natureza e as 

populações e comunidades atingidas pela unidade de conservação, sendo muito 

importante a educação ecológica nas escolas locais. 449 

4.5.3 A criação das Unidades de Conservação 

Em algumas Unidades de Proteção Integral sempre haverá a 

desapropriação (Estação Ecológica, Reserva Biológica e Parque Nacional - artigos 

9º a 11º), com o que se eliminam as áreas privadas e os problemas de convivência 

típicos do dilema desenvolvimento econômico x proteção ambiental. Nos casos do 

Monumento Natural e do Refúgio da Vida Silvestre (artigos 12 e 13), temos um 

hibridismo, podendo ocorrer a vizinhança entre as áreas públicas e as privadas:  

§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as 
atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às 
condições propostas pelo órgão responsável pela administração da 
unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso 
da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o 
que dispõe a lei. (Negrito nosso). 

Fizemos questão de grifar a expressão de acordo com o que dispõe a 

lei para que fique bem claro um ponto crucial: a criação das Unidades de 

Conservação deve ser feita por uma Lei.  

Como já explicitado alhures, uma decisão legislativa que fecunde uma Lei 

decorre sempre de um acordo, de um consenso parlamentar com a comunidade e, a 

                                            
448

 A esse respeito, vide: MILANO, Miguel Serediuk. Unidades de Conservação – Técnica, Lei e Ética 
para a Conservação da Biodiversidade. Em: Direito ambiental das áreas protegidas: o regime 
jurídico das unidades de conservação. BENJAMIN, Antonio Herman (coord.). Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, p. 25-27. 

449
 “Um aspecto relevante com relação à efetividade da proteção ambiental é o reconhecimento de 
que o caminho passa pela estrada da educação ambiental. A solução não pode advir somente do 
Poder Público ou da norma. O engajamento da sociedade é primordial para que se alcance os 
objetivos.” LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao 
meio ambiente. 3. ed. rev., atual. e empl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 167. 



210 
 

partir dessa comunhão de vontades, a criação da unidade passa a ter legitimidade e 

aderência social. Caso contrário, a unidade só existe no papel e no campo das boas 

intenções.  

Mesmo nas demais unidades, o instrumento deve ser uma Lei ordinária:  

§ 1º A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que 
as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, 
de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 1º A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que 
as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, 
de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que 
as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, 
de acordo com o que dispõe a lei. (Negritos nossos). 

Como visto, os espaços protegidos devem ser criados pelo legislador, 

que, mediante o devido processo legislativo, saberá impor as condições necessárias 

à boa convivência entre a conservação da natureza e as populações e comunidades 

alcançadas pelas restrições urbanísticas e ambientais advindas da legislação.  

No grupo das Unidades de Uso Sustentável o legislador utilizou outra 

fórmula para destacar o princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 5º 

da CF: “II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”. 

Neste grupo, a Lei 9.985/2000 fez questão de dizer que respeitados os 

limites constitucionais podem ser impostas restrições ao direito de propriedade: 450 

§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas 
ou privadas. 

§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser 
estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma 
propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 

§ 1º A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por 
terras públicas ou privadas. 

§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser 

                                            
450

 Comentários a respeito do assunto em: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de 
Direito Ambiental. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.273-276. 
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estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma 
propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse 
Ecológico. (Negritos nossos). 

A seguir, retorna com a importante fórmula de observância do Princípio da 

legalidade: 

§ 1º A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que 
as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 
desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 1º A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso 
concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o 
disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo 
que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 1º A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que 
as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 
desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio 
público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 
devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o 
que dispõe a lei. (Negritos nossos). 

Desta forma, as expressões de acordo com o que dispõe a lei e 

respeitados os limites constitucionais nos indicam claramente que a lei referida é, e 

só pode ser, a Lei que criou a Unidade de Conservação. Por outro lado, é basilar 

que o primeiro respeito aos limites constitucionais inicie-se com a observância do 

Princípio da legalidade, único capaz de impor restrições ao direito de propriedade 

constitucionalmente estabelecido.  

Não é porque se trata do meio ambiente que os demais direitos 

fundamentais serão esquecidos ou amesquinhados 451, não sendo de nenhuma 

dificuldade fomentar a criação legislativa para dar gênese a qualquer Unidade de 

Conservação prevista na Lei 9.985/2000. 

Bem por isto, com todas as vênias, discordamos da interpretação dada ao 

artigo 22 da Lei 9.985/2000, que entende que ato do Poder Público é um simples 

                                            
451

 A propósito: DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito ambiental de conflitos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017, p. 41 
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Decreto. 452 

O artigo 225, parágrafo 1º, inciso III da Constituição 453 impõe ao Poder 

Público definir espaços protegidos da natureza, sendo certo que Poder Público é um 

conceito amplo de poder estatal, ou seja, pode ser o Poder Legislativo, o Poder 

Executivo e o Poder Judiciário. Desta forma, a definição dos espaços territoriais a 

serem especialmente protegidos somente poderia vir por ato do Poder Legislativo 

454, tanto que a alteração e a supressão igualmente dependem de uma Lei. 455  

A interpretação deve ser sistêmica, sob pena de inconstitucionalidade e 

de ilegalidade, por afronta ao artigo 5º, inciso II da Carta Magna e aos artigos 9º a 20 

da Lei 9.985/2000. 456 

Aplaudimos, por isso, o Código Florestal Catarinense. Ele exige Lei para 

criação de Unidade de Conservação, bem assim de orçamento próprio e suficiente 

para instalação efetiva da unidade em seu artigo 140. 457 

                                            
452

 Neste sentido entende Édis Milaré em: Direito do Ambiente, p. 929. Paulo Affonso Leme 
Machado afirma que a criação se dá por ato do Poder Público, mas nada impede que seja por lei. 
Em: Direito Ambiental Brasileiro, p. 1013. 

453
 “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. § 1º Para assegurar a 
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...]; III - definir, em todas as unidades da 
Federação, 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; [...].” 

454
 No município de Florianópolis, a Lei 9.948, de 07 de janeiro de 2016, criou a Unidade de 
Conservação Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho. Fonte: 
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2016/995/9948/lei-ordinaria-n-9948-
2016-dispoe-sobre-a-criacao-da-unidade-de-conservacao-parque-natural-municipal-lagoa-do-
jacare-das-dunas-do-santinho?q=prote%C3%A7%C3%A3o+manancial+> Acesso em 12 de fev. 
2020. 

455
 Os autores pesquisados defendem que a necessidade de Lei para alterações e/ou extinção de 
uma unidade de conservação seria a manifestação concreta do princípio do não retrocesso em 
matéria ambiental, o que está correto.  

456
 No Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do MS 24184/DF, relatora Ministra Ellen 
Gracie, em 13.08.2003, o Tribunal Pleno validou a criação de unidade de conservação por decreto, 
consoante a seguinte ementa: “Quando da edição do Decreto de 27.02.2001, a Lei nº 9.985/00 
não havia sido regulamentada. A sua regulamentação só foi implementada em 22 de agosto de 
2002, com a edição do Decreto nº 4.340/02. O processo de criação e ampliação das unidades de 
conservação deve ser precedido da regulamentação da lei, de estudos técnicos e de consulta 
pública. O parecer emitido pelo Conselho Consultivo do Parque não pode substituir a consulta 
exigida na lei. O Conselho não tem poderes para representar a população local. Concedida a 
segurança, ressalvada a possibilidade da edição de novo decreto”. Negritos nossos.  

457
 “Art. 140. As unidades de conservação somente poderão ser criadas por intermédio de lei e sua 

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2016/995/9948/lei-ordinaria-n-9948-2016-dispoe-sobre-a-criacao-da-unidade-de-conservacao-parque-natural-municipal-lagoa-do-jacare-das-dunas-do-santinho?q=prote%C3%A7%C3%A3o+manancial
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2016/995/9948/lei-ordinaria-n-9948-2016-dispoe-sobre-a-criacao-da-unidade-de-conservacao-parque-natural-municipal-lagoa-do-jacare-das-dunas-do-santinho?q=prote%C3%A7%C3%A3o+manancial
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2016/995/9948/lei-ordinaria-n-9948-2016-dispoe-sobre-a-criacao-da-unidade-de-conservacao-parque-natural-municipal-lagoa-do-jacare-das-dunas-do-santinho?q=prote%C3%A7%C3%A3o+manancial
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4.5.4 Zonas de amortecimento, corredor ecológico e plano de manejo 

As Unidades de Conservação necessitam de salvaguardas para sua 

existência e conservação, criando-se um verdadeiro cinturão territorial nas periferias 

delas, poupando-as das intervenções antrópicas diretas, salvo aquelas 

expressamente permitidas pela unidade conservacionista. Assim, a gênese de uma 

Unidade de Conservação importa na criação de uma zona de amortecimento, 

consoante artigo 25 da Lei 9.985/2000. 458 

A Lei definiu o que seja a zona de amortecimento 459: “o entorno de uma 

unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

unidade” - inc. XVIII, art. 2º. 

Evidentemente que, para eficácia das normas e restrições específicas de 

cada Unidade de Conservação, mister se faz que haja a publicidade destas mesmas 

no registro imobiliário. Assim, se a unidade pode ser criada por Decreto do Poder 

Público federal, estadual ou municipal, podem vir também pelo mesmo ato as 

restrições ao direito de propriedade (quem pode o mais, pode o menos), cabendo ao 

ente político que criou a unidade comunicar as restrições ao registro imobiliário 

respectivo. Devemos lembrar que esse zoneamento é obrigatório para a 

regulamentação das atividades econômicas nesta área sob proteção. 

Havendo apenas restrições compatíveis com o direito de propriedade, não 

cabe a indenização das áreas atingidas: 

                                                                                                                                        
efetiva implantação somente ocorrerá se estiverem previamente inseridos no orçamento do Estado  
recursos especificamente destinados às desapropriações e indenização decorrentes de sua 
implementação”. Lei 14.675, de 13 de abril de 2009. Fonte: < 
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/20_12_2013_14.30.40.b479cb7a256a963c9e0bbf8
7bd860d38.pdf> Acesso em 02 de set. 2020. 

458
 “Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, 
corredores ecológicos. § 1º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá 
normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento 
e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação. § 2º Os limites da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 1º poderão 
ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente”. 

459
 A respeito do tema: VIO, Antonia Pereira de Avila. Zona de Amortecimento e Corredores 
Ecológicos. Em: Direito ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de 
conservação. BENJAMIN, Antonio Herman (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 348-360. 
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Daí por que, por se tratar de propriedade privada, não cabe, como 
regra geral, indenização, posto que o imóvel afetado não vê sua 
dominialidade alterada e continua a aceitar usos econômicos, apenas 
sofrendo certas restrições e uma regulamentação da atividade, e, por 
óbvio, de forma não tão restritiva como ocorre no interior das 
unidades de conservação. Contudo, as limitações não podem 
inviabilizar o direito de propriedade e seu exercício, sob pena de 
acarretar apossamento administrativo, com o consequente dever de 
indenizar por parte do Poder Público. 460   

Nos termos da Lei, o “órgão responsável pela administração da unidade 

estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos 

da zona de amortecimento” e, consequentemente, poderá e deverá comunicar ao 

registro imobiliário competente as restrições para que possam ser averbadas nas 

matrículas das propriedades particulares atingidas.  

De seu turno, os corredores ecológicos consistem em porções de 

ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação e 

possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota. Com isso, facilitam 

a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, além da 

manutenção das populações animais que necessitamde áreas com extensão maior 

do que aquela das unidades. 

Eles têm a função de auxiliar na formação e manutenção das áreas 

essenciais às espécies ameaçadas de extinção, bem como da biodiversidade local, 

com facilitação à reprodução da fauna e flora, preservando-se a cobertura vegetal do 

solo e as águas. Como o próprio nome indica, destinam-se a evitar a interrupção do 

fluxo gênico, provocada pela fragmentação dos ecossistemas pela ação do homem, 

ao ligarem Unidades de Conservação próximas.   

Como visto, as Unidades de Conservação podem ser criadas por Decreto. 

Se este já contiver as restrições e regulamentações, deverá ser comunicado ao 

Registro de Imóveis todas as terras particulares abarcadas pela unidade e sua zona 

de amortecimento. Se tais condicionantes forem impostas pela administração da 

unidade no plano de manejo 461, que vem a ser o seu estatuto legal, pois estabelece 

                                            
460

 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 934. 
461

 O plano de manejo é a norma jurídica destinada a ordenar e disciplinar expressamente e 
claramente as condutas permitidas e as proibidas em cada uma das espécies de unidades de 
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o zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 

recursos naturais.  

Uma vez editado o plano, a direção da unidade deverá fazer a 

comunicação formal dele ao registro imobiliário, a fim de que se alcance uma 

segurança jurídica ambiental para todos. Por outro lado, a publicidade gerada pela 

averbação é de indiscutível utilidade para a sobrevivência da unidade, bem assim 

seu respeito e cuidado pela sociedade local.  

É um ato de verdadeira gestão administrativa e, no artigo 246 da Lei 

6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), encontra a possibilidade de assento na 

matrícula dos imóveis: “Além dos casos expressamente indicados no item II do artigo 

167, serão averbados 462 na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por 

qualquer modo, alterem o registro”.  

A Lei de Registros Públicos também prevê, em seu artigo 217, que o 

“registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, 

incumbindo-lhe as despesas respectivas” (negrito nosso). 

Desta forma, até mesmo um particular, uma associação, uma organização 

não governamental, ou qualquer interessado podem provocar a averbação das 

informações ambientais nas matrículas dos imóveis atingidos, diante de uma 

possível omissão estatal ou da administração da unidade conservacionista.   

                                                                                                                                        
conservação. Nele são fixadas as possibilidades de uso e ocupação da própria unidade e de sua 
zona de amortecimento, incentivando, controlando, limitando e proibindo certas atividades.  

462
 “1.1. A averbação é o ato de ofício praticado pelo oficial de Registro que de qualquer forma altera, 
extingue ou cria modificações no registro ou nas pessoas nele mencionadas. É uma definição 
clássica, geralmente aceita pelos doutrinadores e adotada pela Lei. [...]. Explicado isso, e 
buscando a utilidade da averbação, temos que ela serve para publicar uma situação jurídica, 
atinente ao imóvel ou ao titular do direito real registrado. Portanto, a averbação publica uma 
mutação, seja do imóvel: demolição, construção, mudança de numeração, etc., seja do titular, 
certidão de casamento, separação judicial, divórcio, óbito, etc. [...]. 1.7. A natureza jurídica da 
averbação é acessória, pois que ela é, sempre, efetuada à margem da matrícula (ou da 
transcrição, ou da inscrição, se antigas), não tendo existência independente e autônoma, mas por 
ela também se cancela o registro, recebendo aí o tratamento legal de cancelamento. Por outro 
lado também é acessória a averbação quanto à substância porque, não promovida, apesar de sua 
obrigatoriedade, levará apenas à irregularidade da matrícula, mas nunca a nulidade, de forma que, 
em qualquer época em que for feita, sana eventual irregularidade.” COSTA, Sebastião Rodrigues 
da. Registro de Imóveis: roteiro registral imobiliário: comentários à Lei 6.015/73. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2008, p. 251-252. 
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Pelo Princípio registral da concentração, a história jurídica de um bem 

pode ser recriada e conhecida pela série de registros constantes da matrícula. É por 

força deste princípio que o artigo 615-A do Código de Processo Civil traz a 

possibilidade de averbar-se na matrícula do imóvel do devedor a existência de ação 

de execução, prevenindo terceiros de boa-fé: 

Art. 615-A. O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão 
comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das 
partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de 
imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à 
penhora ou arresto.  

A aplicação analógica do presente dispositivo é plenamente viável, 

ensejando que outras ações judiciais, tais como uma ação civil pública e a ação 

popular, sejam também averbadas no registro imobiliário, para fins de publicidade de 

terceiros e segurança jurídica.  

Desta maneira, tanto o Ministério Público, quanto uma associação ou um 

cidadão poderiam ingressar em Juízo para buscar a averbação das restrições 

ambientais nas matrículas das propriedades inseridas na zona de amortecimento da 

unidade de conservação, de acordo com o plano de manejo, com base no princípio 

da informação ambiental.  

Por fim, a Lei 11.132/2005, incluiu na Lei 9.985/2000 o artigo 22-A, que 

possibilita ao Poder Público, respeitadas as atividades econômicas em andamento e 

as obras públicas licenciadas, decretar limitações administrativas provisórias ao 

exercício de atividades efetiva ou potencialmente degradadora. Com isso, viabilizará 

a realização de estudos para a criação de Unidade de Conservação, quando houver 

risco de dano grave aos recursos naturais.  

Apesar de serem temporárias – até 7 meses -, as limitações 

administrativas impedem atividades que importem em exploração a corte raso da 

floresta e demais formas de vegetação nativa, bem como quaisquer usos que 

possam causar risco de dano aos recursos naturais, importando, no mais das vezes, 

na interrupção de atividades econômicas.  

MELO expõe a sua acertada posição: 
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A limitação administrativa provisória, a exemplo do que ocorre com 
as indisponibilidades de bens, deve ingressar no Registro de 
Imóveis, porque interessa ao mundo jurídico. O proprietário e 
terceiros de boa-fé devem ter conhecimento de que se estão 
promovendo estudos para a transformação de determinada área em 
unidade de conservação e somente o Registro de Imóveis pode 
outorgar essa publicidade de forma satisfatória, porque a ele, e 
somente a ele, cabe a inscrição de direitos reais de bens imóveis. 463 

Com efeito, a publicidade outorgada pelo registro é sempre mais efetiva, 

acessível e eficaz para todos os envolvidos nas relações ambientais e negociais, 

lembrando que o Registro de Imóveis está sempre próximo ao cidadão e próximo às 

áreas afetadas pelas Unidades de Conservação, proporcionando segurança jurídica 

e informação ambiental em tempo hábil.  

Existem ainda outros espaços territoriais especialmente protegidos, 

denominados de atípicos ou lato sensu pela doutrina, que serão objeto de estudo no 

próximo Capítulo. Veremos, também, questões relacionadas com a poluição do solo 

e a poluição por resíduos sólidos e como o Registro de Imóveis pode auxiliar na 

prevenção e recuperação dessas áreas contaminadas. Seguirão estudos dos 

instrumentos necessários para garantir o cumprimento das sanções e obrigações 

ambientais. Ao final, apresentar-se-ão algumas atualizações e proposições 

necessárias para o aperfeiçoamento do nosso cabedal legislativo, procurando 

maximizar a eficácia do Direito do Ambiente com o auxílio do Registro de Imóveis.  

  

 

 

 

 

 

                                            
463

 MELO, Marcelo Augusto Santana. O meio ambiente e o registro de imóveis. Em: JACOMINO, 
Sérgio; MELO, Marcelo Augusto Santana de; CRIADO, Francisco de Asís Palácios (Orgs.). 
Registro de imóveis e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 78. 
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CAPÍTULO 5 

REGISTRO DE IMÓVEIS E MEIO AMBIENTE: INTERAÇÕES EM 

BENEFÍCIO DA SUSTENTABILIDADE 

 

Este Capítulo dá continuidade ao estudo dos espaços territoriais 

especialmente protegidos pela legislação urbanística 464 e agrária 465, tendo em vista 

que as Unidades de Conservação tem seu regime jurídico definido na Lei 

9.985/2000, como exposto anteriormente.  

É intuitivo que aquelas áreas que apresentam características únicas 

devem ser preservadas. O índice de conservação é uma hipótese variável, de 

acordo com a legislação que a especificou e classificou, estando espraiadas no 

sistema jurídico brasileiro.  

Assim, são de extrema importância as Áreas de Preservação Permanente 

e de Reserva Legal, previstas no “novo” Código Florestal (Lei 12.651/2012), as áreas 

impedidas de serem loteadas, conforme a Lei de Parcelamento do Solo Urbano - Lei 

6.766/1979, as diretrizes e proibições fixadas no Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964) e 

no Estatuto da Cidade 466 (Lei 10.257/2001 e respectivos Planos Diretores dos 

                                            
464

 A organização do espaço urbano através da legislação, a fim de acomodar os interesses relativos 
a habitação, ao trabalho, a recreação, a circulação, ao meio ambiente e ao bem estar das pessoas 
que vivem na cidade. “O urbanismo, enquanto ciência e técnica, requer assim ações concretas 
capazes de alcançar os seus fins, ou, em outras palavras, a intervenção do Poder Público com o 
objetivo de organizar os espaços habitáveis. A essas ações é que se dá o nome de atividade 
urbanística.” DALLARI, Adilson Abreu; DI SARNO, Daniela Campos Libório. Direito urbanístico e 
ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 92. 

465
 “Levando-se em consideração a forte proteção do Estado à atividade rural, pode-se também definir 
o direito agrário como conjunto de normas de direito público e de direito privado, que visa a 
disciplinar as relações decorrentes da atividade rural, com base na função social da terra, 
abrangendo o conjunto de princípios doutrinários que permitem um melhor tratamento das leis 
agrárias.” Assim podemos referir que o direito agrário cuida das atividades agrárias no uso e 
exploração do solo, o zelo ambiental, a comercialização da produção, as políticas públicas rurais, 
as relações de trabalho e fiscais envolvendo toda a cadeia produtiva. RIZZARDO, Arnaldo. Curso 
de direito agrário. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 20. 

466
 Sobre o assunto vide: DALLARI, Adilson Abreu; DI SARNO, Daniela Campos Libório. Direito 
urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 157-163. 
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Municípios 467), entre outras normas de regulação do espaço físico. 

Neste Capítulo, ainda discorrer-se-á sobre a poluição do solo e a poluição 

por resíduos sólidos, objetivando sempre estabelecer um relacionamento com o 

Registro de Imóveis como instrumento a serviço da proteção e recuperação 

ecológica dessas áreas contaminadas.  

A seguir, serão vistos alguns dos instrumentos postos à disposição das 

autoridades públicas e da sociedade para a defesa do meio ambiente, garantindo-se 

o cumprimento de sanções e obrigações através do registro imobiliário, como 

ferramenta útil e eficaz para maximizar estas imposições, incentivando o 

cumprimento espontâneo por parte dos particulares de acordos e termos firmados 

com a Administração Pública e outras autoridades. 

Ao final, serão propostas sugestões para que ocorra a publicidade 

ambiental no registro imobiliário, com vistas a não só informar a população, como 

também trazer mais segurança jurídica para todos, em especial, ao próprio meio 

ambiente. Neste diapasão, sugerimos inovações e atualizações na legislação 

pertinente à informação ambiental, de molde a torná-la acessível à sociedade pela 

atuação do Registro de Imóveis.  

5.1 ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS  

Como já referido alhures, consistem naquelas áreas assemelhadas às 

porções territoriais protegidas sob a forma de Unidades de Conservação, 

estabelecidas em tipos próprios pela Lei 9.985/2000, ou seja, com características 

naturais relevantes dignas de proteção. São exemplos as Áreas de Preservação 

Permanente, as Reservas legais, as áreas de proteção especial, previstas na Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano - Lei 6.766/1979, entre outras 468, que igualmente 

                                            
467

 Vamos nos ater ao Plano Diretor do Município de Florianópolis. 
468

 Ainda: “a) os territórios indígenas e os sítios de remanescentes de quilombos; b) as áreas de 
preservação permanente, situadas em propriedade pública ou particular, em perímetro urbano ou 
rural, de acordo com os arts. 2º e 3º, do Código Florestal (Lei 4.771/65); c) a reserva florestal legal, 
situada em propriedades particulares em perímetro rural (art. 16 do Código Florestal); d ) as áreas 
tombadas em razão de seu valor ecológico; e) as unidades de conservação da natureza, sobre as 
quais discorreremos ao longo deste capítulo.” FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de 
Direito Ambiental. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 263. Como Unidades de 
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encontram-se protegidas, embora com finalidades distintas das Unidades de 

Conservação.  

Vamos, portanto, examiná-las em conexão com o registro imobiliário e as 

suas possibilidades.  

A Lei 12.651/2012 revogou o antigo Código Florestal 469, restando agora 

firmado que as “obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas 

ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse 

do imóvel rural”. 470 

A Lei 12.651/2012 definiu as Áreas de Preservação Permanente no seu 

artigo 3º, inciso II, dispondo que são áreas protegidas, com ou sem vegetação 

nativa. Possuem “a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

                                                                                                                                        
Conservação atípicas: jardins botânicos, jardins zoológicos e hortos florestais.  

469
 Alguns autores a denominam de o “Novo Código Florestal”. A Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revogou as Leis  
4.771, de 15 de setembro de 1965 (antigo Código Florestal), e 7.754, de 14 de abril de 1989, e 
a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e deu outras providências. Vejamos os 
dispositivos inaugurais da Lei: “Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da 
vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração 
florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o 
controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para 
o alcance de seus objetivos. Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais 
formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as 
limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. § 1º Na utilização e 
exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são 
consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no 
inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem 
prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais”.  

470
 Parágrafo 2º do artigo 2º da Lei. Neste sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
“[...]. 6.  Nomeadamente quanto à „faixa ciliar‟, a jurisprudência do STJ há tempos  prescreve  a  
intocabilidade  e  o  cunho  propter rem dessa modalidade  de  APP: „em qualquer propriedade‟, 
não podem as margens „ser  objeto de exploração econômica‟ e „aquele que perpetua a lesão ao  
meio  ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito‟,  pois  „se  a  
manutenção  da área destinada à preservação permanente  é  obrigação  propter  rem,  ou seja, 
decorre da relação existente  entre  o  devedor e a coisa, a obrigação de conservação é 
automaticamente    transferida    do    alienante   ao   adquirente, independentemente   deste  
último  ter  responsabilidade  pelo  dano ambiental (REsp  343.741/PR,  Rel.  Min.  Franciuli  Neto, 
Segunda Turma, DJ de 7/10/2002)‟”. Excerto do REsp 1782692/PB RECURSO ESPECIAL 
2018/0268767-7 Relator Ministro HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA 
Data do Julgamento 13/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 05/11/2019. Fonte: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp Acesso em 16 jun 2020. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 471 

Igualmente, definiu a Reserva Legal em seu artigo 12, como sendo a área 

localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a missão de 

assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais do imóvel, além de 

“auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 

conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e 

da flora nativa”. 

Os artigos 4º e 6º discriminam as Áreas de Preservação Permanente e, 

como sua própria denominação aponta, é área de preservação e não de 

conservação, sendo impedida qualquer exploração econômica direta (agricultura, 

pecuária, madeira, etc.), ainda que com manejo: “São espaços de proteção 

impositiva e integral e destinam-se basicamente à proteção das águas e da 

qualidade dos solos” 472, podendo ser legais ou administrativas. 473 

                                            
471

 Abro um parêntesis para juntar importante julgado do STJ a respeito da APP relativa às margens 
de cursos d‟água em centros urbanos. O acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina dava 
preferência à Lei de Parcelamento Urbano local em detrimento do novo Código Florestal, havendo 
a reforma do entendimento catarinense pela Corte Superior: “AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIDO. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO 
RESTRITIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. INADEQUADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MAIOR PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROVIMENTO. RESPEITO AO LIMITE 
IMPOSTO PELO CÓDIGO FLORESTAL. 1.  [...] 2.  A proteção ao meio ambiente integra 
axiologicamente o ordenamento jurídico brasileiro, sua preservação  pelas normas 
infraconstitucionais deve respeitar a teleologia  da  Constituição  Federal.  Desse modo,  o  
ordenamento jurídico  deve  ser  interpretado  de  forma  sistêmica e harmônica, privilegiando  os  
princípios  do  mínimo existencial ecológico e do ambiente ecologicamente equilibrado. 3.  Na 
espécie, o Tribunal de origem interpretou o Código Florestal (Lei  n.  4.771/1965)  de  maneira 
restritiva, pois considerou que o diploma  legal  estabeleceu  limites  máximos de proteção 
ambiental, podendo  a  legislação municipal reduzir o patamar protetivo. Ocorre que o colegiado a  
quo  equivocou-se  quanto  à  interpretação do supracitado  diploma  legal,  pois  a  norma  federal  
conferiu  uma proteção  mínima, cabendo à legislação municipal apenas intensificar o  grau de 
proteção às margens dos cursos de água, ou, quando muito, manter o patamar de proteção. 4.  A  
proteção marginal dos cursos de água, em toda a sua extensão, possui importante papel de 
resguardo contra o assoreamento. O Código Florestal tutela em maior extensão e profundidade o 
bem jurídico do meio  ambiente,  logo,  é  a  norma  específica  a  ser observada na espécie. 5. 
Recurso especial provido”. (AREsp 1312435 / RJ AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
2018/0148062-2 Relator Ministro OG FERNANDES Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data 
do Julgamento 07/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 21/02/2019). Fonte: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp Acesso em 16 jun 2020. Tal questão é 
abordada, com propriedade, por DANTAS, Marcelo Buzaglo. Direito Ambiental de Conflitos, p. 133-
137. 

472
 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O conflito entre o direito de propriedade e o meio 
ambiente. Curitiba: Juruá, 2005, p. 170. 

473
 Conforme pontua MACHADO, é uma “área protegida com funções ambientais específicas e 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp
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Para fins de proteção jurídica da APP, o artigo 7º do novo Código Florestal 

estabelece que a vegetação será mantida e, se já houve a supressão, o proprietário 

da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a 

recomposição da mata, obrigação esta de natureza real, sendo transmitida ao 

sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural, consoante o 

parágrafo 2º do artigo. 474 

Então, de acordo com o dispositivo, temos uma obrigação real a ser 

transmitida ao sucessor da propriedade agrícola, mediante a averbação da Área de 

Preservação Permanente no registro imobiliário, que se fará na primeira transmissão 

com o devido georreferenciamento, nos termos exigidos pelo parágrafo 3º do artigo 

176 da Lei de Registros Públicos, in verbis:  

§ 3º Nos casos de desmembramento, parcelamento ou 
remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea 
a do item 3 do inciso II do § 1º será obtida a partir de memorial 
descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as 
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão 
posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos 
financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área 
não exceda a quatro módulos fiscais.     

Com este cuidado, atendemos vários princípios de Direito Ambiental, em 

particular, os Princípios do direito ao meio ambiente equilibrado, do direito à sadia 

                                                                                                                                        
diferenciadas, apontadas pela Lei 12.651/2012: função ambiental de preservação, função de 
facilitação, função de proteção e função de asseguramento. As funções ambientais de 
preservação abrangem os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade. A APP tem a função de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, sendo que essa 
transmissão genética não é exclusiva dessa área protegida. A APP visa a proteger o solo, evitando 
a erosão e conservando sua fertilidade. Não se pode negligenciar o asseguramento do bem-estar 
das populações humanas, isto é, da felicidade e da prosperidade das pessoas, entre as quais 
estão os proprietários e os trabalhadores da propriedade rural onde se situa a APP (art. 186, IV, da 
Constituição da República)”. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, p. 
908. 

474
 “Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo 
proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado. § 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação 
Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a 
promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. § 2º 
A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de 
transferência de domínio ou posse do imóvel rural”. É o teor da Sumula 623 do STJ: “As 
obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las  do  proprietário  
ou  possuidor  atual  e/ou  dos  anteriores,  à  escolha  do  credor”. 



223 
 

qualidade de vida, da sustentabilidade, da informação ambiental, da participação e 

da publicidade, bem assim diversos Princípios de Direito Registral, como os da 

concentração, da publicidade, da especialização, da continuidade, da fé pública, da 

tipicidade, da legalidade, da eficácia, da eficiência, da qualificação, da fé pública e 

da territorialidade.   

Y estamos asistiendo a una progresiva limitación de la propriedad 
privada por razones medioambientales y de ordenación del territorio, 
lo cual está ampliando la función calificadora del registro hasta 
aproximarlo a la de un gatekeeper. 475 

Claro está que não compete ao registro imobiliário discriminar as Áreas 

de Proteção Permanente existentes nas matrículas, devendo os órgãos ambientais 

regionais ou municipais providenciar ou fomentar a discriminação dessas terras, em 

obediência ao Princípio da obrigatoriedade de intervenção do Poder Público 476, a 

fim de que o registro as espelhe nas matrículas envolvidas, independentemente de 

uma negociação entre particulares que envolva transferência de domínio ou posse. 

Não obstante, o Oficial do Registro de Imóveis deverá, nas propriedades 

rurais, por ocasião da qualificação do título (Princípios da qualificação e da 

legalidade registral), verificar a existência ou não de Áreas de Proteção Permanente 

na respectiva matrícula, podendo, a nosso sentir, exigir uma declaração negativa do 

transmitente, baseada em Anotação de Responsabilidade Técnica de um engenheiro 

ambiental ou outro profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura – CREA, com fundamento no artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 12.651/2012.  

Como vimos, a Reserva Legal está conceituada no artigo 3º, III, da Lei, 

sendo uma área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, bem assim auxiliar na 

conservação e na reabilitação dos processos ecológicos, conservando e 

                                            
475

 GONZÁLES, Fernando P. Mendez. Estado, propiedad, mercado. In: DIP, Ricardo; JACOMINO, 
Sérgio (orgs.). Registro imobiliário: temas atuais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2012, p. 280. 

476
 Neste sentido o artigo 41. “É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do 
cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio 
ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade 
agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, 
abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação: [...]”. 
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promovendo a biodiversidade no local. 

Consoante o artigo 12, todo “imóvel rural deve manter área com cobertura 

de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das 

normas sobre as Áreas de Preservação Permanente”, observando-se o percentual 

de 20% para o sul da Brasil. 

A Reserva Legal não se confunde com a unidade de conservação 

Reserva Biológica, porquanto na primeira é permitida a intervenção humana em seu 

espaço territorial mediante manejo sustentável, tanto que a Lei autoriza “o uso 

econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural” ao seu 

proprietário.  

O titular da área poderá indicar e requerer a localização da Reserva 

Legal, consoante procedimento do artigo 14 da Lei, iniciando-se com a inscrição 

obrigatória no Cadastro Ambiental Rural – CAR 477 e a respectiva aprovação pela 

autoridade ambiental. Cumpridos os requisitos legais do artigo 18, a inscrição é 

automática. 478  

O parágrafo 4º do artigo 18 cuidou de estabelecer um incentivo, pela 

gratuidade, para que o proprietário faça a averbação da Reserva Legal na matrícula 

do imóvel. Melhor seria se, uma vez estabelecido o cadastro, fizesse o órgão 

                                            
477

 Nos termos do artigo 29. “É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema 
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito 
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”. Para 
quaisquer informações o governo federal tem uma página na internet: http://www.car.gov.br. 

478
 “Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio 
de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos 
casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas 
nesta Lei. § 1º A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta 
e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um 
ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo. § 2º Na posse, a área de 
Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão 
competente do Sisnama, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a 
localização da área de Reserva Legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do 
previsto nesta Lei. § 3º A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas 
no termo de compromisso de que trata o § 2º . § 4º O registro da Reserva Legal no CAR desobriga 
a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação 
desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá 
direito à gratuidade deste ato”. 
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ambiental que recebeu o pedido e o habilitou, a comunicação diretamente para o 

registro imobiliário, tendo em vista que é uma obrigação do Poder Público a defesa 

do meio ambiente, em especial, quando se trata de área já estabelecida como de 

proteção obrigatória pela Lei de regência. 

Não haveria qualquer dificuldade, porquanto o parágrafo 1º determina que 

a “inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta 

e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo 

menos um ponto de amarração”, cumprindo-se Princípio registral da especialização.  

Com esses documentos, o Oficial do Registro de Imóveis pode realizar a 

averbação sem qualquer dificuldade, dando-se publicidade real à reserva. Como já 

explicitamos alhures, a publicidade cadastral é relativa e depende de expressa 

consulta ao órgão público que, na maioria das vezes, fica afastado do local do 

imóvel ou situado nas capitais dos Estados, circunstância totalmente diferente às 

serventias imobiliárias que, em geral, ficam mais próximas das propriedades rurais.  

479 

O registro público, que corresponde à especialização e inscrição da 

reserva, operando-se a individuação como unidade inconfundível inserida no imóvel 

que integra, facilitaria sobremaneira não só o estabelecimento, de fato e de direito, 

da Reserva Legal, como também resultaria em maior eficácia ambiental pela 

publicidade conferida pelo Registro de Imóveis, uma vez que é sempre o primeiro 

órgão a ser consultado em qualquer operação imobiliária ou creditícia.  

                                            
479

 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu: “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
REQUERIDA A AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEL. EXIGÊNCIA ABOLIDA PELO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (ART. 18, CAPUT E § 4º), 
CONDICIONADA, NO ENTANTO, AO REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR. 
IMPLEMENTAÇÃO DO CAR EM SANTA CATARINA PELO DECRETO N. 2.219, PUBLICADO EM 
4.6.14. FATO SUPERVENIENTE QUE DEVE SER CONSIDERADO NESTE GRAU DE 
JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, PARA ADEQUAR A OBRIGAÇÃO DE 
FAZER E DETERMINAR QUE OS RECORRENTES PROVIDENCIEM, NO PRAZO DE 60 DIAS, 
O REGISTRO DA RESERVA LEGAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DA ÁREA DO IMÓVEL NO 
CADASTRO AMBIENTAL RURAL. - Com a edição do Decreto n. 2.219, publicado em 4.6.14, o 
Cadastro Ambiental Rural foi regulamentado no Estado de Santa Catarina, passando não mais a 
subsistir a obrigatoriedade da averbação da reserva legal na matrícula no cartório de registro de 
imóveis. [...]”. (Processo: 0000339-49.2013.8.24.0166, Relator: Francisco Oliveira Neto Origem: 
Forquilhinha Orgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público Julgado em: 26/04/2016).  
Fonte: < http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora> Acesso em 15 abr. 2020. 

http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora
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Outrossim, teríamos uma afinidade entre cadastro e registro, com a 

perpetuação da informação ambiental na matrícula do imóvel, que tem por escopo 

vedar “a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, 

ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei”, consoante o artigo 

18 da Lei 12.651/2012. 

A propósito veja-se o art. 22 da Lei 4.947/1966, que fixa normas de Direito 

Agrário, dispõe sobre o Sistema de Organização e Funcionamento do Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária e dá outras providências: 

§ 7º Os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a 
encaminhar ao INCRA, mensalmente, as modificações ocorridas 
nas matrículas imobiliárias decorrentes de mudanças de titularidade, 
parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, 
retificação de área, reserva legal e particular do patrimônio 
natural e outras limitações e restrições de caráter ambiental, 
envolvendo os imóveis rurais, inclusive os destacados do patrimônio 
público. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.267, de 28.8.2001). 

§ 8º O INCRA encaminhará, mensalmente, aos serviços de 
registro de imóveis, os códigos dos imóveis rurais de que trata o § 
7o, para serem averbados de ofício, nas respectivas matrículas.  
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.267, de 28.8.2001, negrito nosso). 
480 

Observa-se, claramente, a conjugação de esforços entre o INCRA e o 

Registro de Imóveis para fins de preservação da natureza e de eficácia de institutos 

de Direito Ambiental (reserva legal, unidade de conservação, limitações e restrições 

ambientais) e, por incrível que pareça, a Lei 4.947/1966 cuida de reforma agrária e 

não de meio ambiente!  

                                            
480

 A Lei 5.868/1972 criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Ela trata com afindo do CNIR – 
Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, gerenciado pelo INCRA e pela Receita Federal, no afã de 
criar um sistema de integração de dados entre esses órgãos. Objetiva, também, a unificação dos 
registros cadastrais comuns às instituições federais, estaduais e municipais, de modo a ter-se 
maior confiabilidade aos dados com a união de esforços e interesses comuns, evitando a 
dispersão de recursos humanos e financeiros, além de facilitar a consulta de informações sobre os 
imóveis existentes no Brasil. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5868.htm Acesso 
em 10 nov. 2020.  

A Lei 10.267/2001 trouxe diversas alterações à Lei 4.947/66, destacando-se que os serviços notariais 
deverão especificar nas escrituras de imóveis rurais os seguintes dados: “§ 6º Além dos requisitos 
previstos no art. 134 do Código Civil e na Lei n. 7.433, de 18 de dezembro de 1985, os serviços 
notariais são obrigados a mencionar nas escrituras os seguintes dados do CCIR: I – código do 
imóvel; II – nome do detentor; III – nacionalidade do detentor; IV – denominação do imóvel; V – 
localização do imóvel”. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4947.htm Acesso em 10 
nov. 2020. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5868.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4947.htm
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 O artigo 66 do Código Florestal estabelece uma obrigação propter rem, 

ao determinar a obrigatoriedade da recomposição da Reserva Legal, atribuindo-lhe 

“natureza real”, pelo que “é transmitida ao sucessor no caso de transferência de 

domínio ou posse do imóvel rural” - § 1º.  

É, aliás, o teor da Sumula 623 do Superior Tribunal de Justiça: “As 

obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las  

do  proprietário  ou  possuidor  atual  e/ou  dos  anteriores,  à  escolha  do  credor”. 

Desta forma, é mister que as obrigações de recomposição, que podem se 

dar pela regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal ou pela 

compensação, sejam averbadas no registro imobiliário, a fim de que a publicidade 

induza o cumprimento voluntário das medidas de recomposição pelos proprietários 

ou possuidores de terras rurais. 

Finalmente, é interessante anotar que poderá ocorrer a extinção da 

Reserva Legal quando a área se tornar urbana, nos termos do artigo 19, ao dispor 

que ela “só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo 

para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as 

diretrizes do plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal”.  

Exsurge, mais uma vez, a importância do Registro de Imóveis e da 

atividade do Oficial na qualificação do título, que deverá observar a exigência do 

plano diretor para a região abrangida pelo parcelamento do solo, averbando-se a 

extinção da Reserva Legal na matrícula, após a verificação de todos os requisitos 

legais. 481 

No Estado de Santa Catarina, a Lei 14.675, de 13 de abril de 2009, 

instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelecendo regras para 

recuperação das Áreas de Preservação Permanente e da Reserva Legal:  

                                            
481

 O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina estabelece: “Art. 691. A 
averbação da transformação de imóvel rural em urbano sem a prévia especialização da reserva 
legal deverá ser comunicada ao Ministério Público. Parágrafo único. A ausência de especialização 
será averbada na matrícula do imóvel”. Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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Art. 114-A. O Programa de Regularização Ambiental (PRA) é o 
instrumento destinado à regularização de imóveis com áreas rurais 
consolidadas que: 

I – não atendam aos parâmetros de APP indicados na Subseção III 
da Seção II do Capítulo V-A do Título IV desta Lei; ou 

II – não atendam aos parâmetros de Reserva Legal indicados na 
Seção III do Capítulo V-A do Título IV desta Lei. 

Outrossim, o Código catarinense instituiu a servidão ambiental de caráter 

espontâneo, porquanto o proprietário pode instituí-la por acordo administrativo com o 

órgão ambiental estadual (no caso o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina – 

IMA), limitando o uso da propriedade em prol da preservação da natureza. 482  

A matéria vem regrada pormenorizadamente no artigo 129-A do Código, 

destacando-se que devem ser objeto de averbação na matrícula no Registro de 

Imóveis, o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental e o contrato de 

alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. 

Observe-se que a existência jurídica da servidão pressupõe a inscrição no 

registro imobiliário, preservando-se efeitos pelo tempo e publicizando a servidão 

para terceiros interessados, com maior eficácia ao instituto de Direito Ambiental.  

Mudando um pouco o foco das áreas rurais, cumpre examinar algumas 

Áreas de Proteção Especial previstas na Lei de Parcelamento do Solo Urbano - Lei 
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 A matéria vem regrada pormenorizadamente no Código: “Art. 129-A. O proprietário ou possuidor 
de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo 
administrativo firmado perante órgão ambiental estadual, limitar o uso de toda a sua propriedade 
ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, 
instituindo servidão ambiental. § 1º O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental 
deve incluir, no mínimo, os seguintes itens: I – memorial descritivo da área da servidão ambiental, 
contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado; II – objeto da servidão ambiental; 
III – direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor; e IV – prazo durante o qual a área 
permanecerá como servidão ambiental. § 2º A servidão ambiental não se aplica às APPs e à 
Reserva Legal mínima exigida. § 3º A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob 
servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal. § 4º Devem 
ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente: I – o 
instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental; e II – o contrato de alienação, cessão 
ou transferência da servidão ambiental. § 5º Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a 
servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. § 6º É vedada, 
durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos 
de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites do 
imóvel. § 7º As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal passam a ser 
consideradas, pelo efeito desta Lei, como de servidão ambiental”. 
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6.766/1979. 483  

La frontera entre urbanismo y medio ambiente parece, por 
consiguiente, no haber existido jamás, sino en el espíritu de los que 
creían que el medio ambiente estaba limitado a la flora y a la fauna y 
el derecho de urbanismo al espacio urbano. 

El derecho y los hechos hacen del Derecho del Urbanismo y del 
Derecho Ambiental, los derechos aplicables también a los espacios 
rurales y a los espacios urbanos, y tienen vocación de cohabitar 
estrechamente.  

El Derecho Ambiental se ve cada vez más afectado a la ciudad a 
través de los conceptos de “medio ambiente urbano” o “ecología 
urbana”. 

La aceleración vertiginosa de la explosión urbana modificó la 
relación del hombre com su medio, la ciudad concentra sobre un 
espacio limitado, todos los problemas del medio ambiente.  

El ambiente del hombre es cada vez menos natural y más urbano. 484 

É importante iniciar com alguns conceitos legais básicos, previstos no 

artigo 2º, pelo que o “parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante 

loteamento ou desmembramento”, considerando-se “loteamento a subdivisão de 

gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, 

de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes e; desmembramento “a subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique 

na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, 

modificação ou ampliação dos já existentes”. 

As primeiras limitações ao parcelamento do solo urbano, afloram no artigo 
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 O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e outras providências. 

484
 GRIGARAVICIUS, María Delia Pereiro de. Daño ambiental en el medio ambiente urbano: un 
nuevo fenómeno económico en el siglo XXI. Buenos Aires: La Ley S.A, 2001, p. 5. “A fronteira 
entre o urbanismo e o meio ambiente, portanto, parece nunca ter existido, exceto no espírito 
daqueles que acreditavam que o meio ambiente se limitava à flora e à fauna e o planejamento 
urbano um direito ao espaço urbano”. - “A lei e os fatos constituem o Direito do Urbanismo e o 
Direito Ambiental, direitos também aplicáveis aos espaços rurais e aos espaços urbanos, e têm 
vocação para conviver estreitamente”. - “O Direito Ambiental é cada vez mais afetado pela cidade 
através dos conceitos de “ambiente urbano” ou “ecologia urbana”. - “A aceleração vertiginosa da 
explosão urbana modificou a relação do homem com o seu meio, a cidade concentra num espaço 
limitado, todos os problemas ambientais”. - “O meio ambiente do homem é cada vez menos 
natural e mais urbano” (tradução livre). 
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3º, porquanto somente será admitida esta prática em zonas urbanas, de expansão 

urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou definidas 

em lei do Município, observadas as seguintes proibições: 

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas 
as providências para assegurar o escoamento das águas; 

Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à 
saúde pública, sem que sejam previamente saneados; 

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades 
competentes; 

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 
edificação; 

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

O artigo 736 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Santa Catarina estabelece que o Oficial do Registro de Imóveis, responsável pela 

qualificação registral do loteamento, deverá exigir a licença ambiental do loteador 485, 

atuando ele como verdadeiro fiscal do meio ambiente.  

As cinco hipóteses de vedação e o controle do RI, infelizmente, não tem 

impedido o parcelamento das áreas urbanas comprometidas, uma vez que 

dificilmente tais implicações são averbadas a priori no registro imobiliário, seja por 

negligência do Poder Público municipal, seja por desinteresse dos proprietários dos 

imóveis, porquanto restariam completamente desvalorizados. 

Com isso, temos assistido diariamente o prejuízo suportado pelos 

moradores de áreas alagáveis, bem assim dos ocupantes de morros e encostas pelo 

Brasil afora. 

Merece destaque, também, a situação dos condomínios de lotes e 

edifícios, os quais também ficam sujeitos à fiscalização ambiental do Oficial do 
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  “Art. 736. Nos editais de publicação do loteamento ou desmembramento, além dos requisitos 
explicitados, o oficial, quando for o caso, identificará o documento de licença do órgão ambiental 
competente, que ficará arquivado na serventia”.   Fonte: < 
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-
d228-4b19-9608-5655126ef4fa> Acesso em 14 abr. 2020. 

https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
https://www.tjsc.jus.br/documents/728949/1312406/C%C3%B3digo+de+Normas+CGJ/9fd74fde-d228-4b19-9608-5655126ef4fa
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Registro de Imóveis, nos termos do artigo 778 do Código de Normas catarinense, ao 

dispõe que, quando for o caso, “será exigida licença do órgão ambiental competente 

na aprovação de condomínio de edificações de que trata o art. 8º da Lei n. 4.591, de 

16 dezembro de 1964”. 

A averbação dessas restrições, por força dos Princípios ambientais e 

registrais é pacífica, encontrando respaldo legal no artigo 246 da LRP: “Além dos 

casos expressamente indicados no item II do artigo 167, serão averbados na 

matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o 

registro”. 

A medida influenciaria decisivamente a recuperação ambiental dessas 

áreas pelos seus proprietários, beneficiando não só eles mesmos, como também a 

sociedade local e a natureza. 486  

A Lei de Parcelamento do Solo Urbano 487 atribui aos Estados a definição, 

por Decreto, das áreas de proteção especial, previstas no inciso I do artigo 13, tais 

como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, 

paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal, 

consoante artigo 14.  

O texto legal visou criar espaços dentro das cidades para preservação de 

bens e valores estratégicos, provenientes ou ameaçados pelos processos de 

urbanização, lembrando que as cidades são organismos vivos e dinâmicos.  

A Lei Complementar 140/2001, nos artigos 7º a 9º, atribuiu a todos os 

entes políticos a possibilidade de “definir espaços territoriais e seus componentes a 
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 MACHADO, comentando o art. 3º da Lei 6.766/1979, aduz que: “A referida lei tem uma lacuna, 
pois não submete os pedidos de parcelamento do solo a um Estudo Prévio de Impacto Ambiental. 
As regras de Direito Material Ambiental só têm sido realmente eficazes quando coadjuvadas por 
normas de procedimento. Toda área em que se pretenda fazer loteamento deveria, sem exceção, 
ser submetida a um Estudo Prévio, em que as condições ambientais favoráveis fossem 
constatadas.” Em: Direito Ambiental Brasileiro, p. 735. 

487
 “Nos dias de hoje, em nosso país, edificar em solo urbano é atividade vinculada a um sistema de 
planejamento que, sem descuidar de preservar situações jurídicas individualmente protegidas, 
privilegia os direitos da coletividade, em busca da cidade socialmente equilibrada e da promoção 
do meio ambiente urbano. [...].” APPARECIDO JUNIOR, José Antonio. Propriedade urbanística e 
edificabilidade: o plano urbanístico e o potencial construtivo na busca das cidades sustentáveis. 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 132.  
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serem especialmente protegidos”, criando uma superposição de hipóteses e 

infindáveis possibilidades de áreas protegidas no Brasil. 488  

Problemas à parte, porquanto nos parece que os Municípios é que 

acabarão sendo prejudicados por essas infinitas e criativas possibilidades, não 

sendo necessário dizer que tais espaços, sem o necessário auxílio do registro 

imobiliário, morrerão no esquecimento público: os conhecidos “Parques de Papel”.  

A propósito, a Lei 10.605, de 03 de setembro de 2019, do Município de 

Florianópolis 489, tratou da criação e do resguardo de “espécies de interesse especial 

de proteção”, tendo como objetivo “a preservação e a viabilidade de continuação de 

espécies, que devido a sua biologia ou ação humana, necessitem de maior proteção 

do que as demais espécies”. A fim de se assegurar a preservação das espécies 

assim classificadas, o artigo 5º ordena:  

Art. 5º. Com o objetivo de se produzir um banco de dados da 
localização das espécies de interesse especial, obriga-se a qualquer 
pessoa física ou jurídica, a dar ciência aos órgãos competentes, de 
encontros ou coletas destas espécies, que venham a ser feitas por 
meio de pesquisas científicas, estudos de licenciamento e relatórios 
oficiais de atividades. 

Parágrafo único. Caberá, nos termos da Lei Federal Complementar 
nº 140, de 2011, sempre que necessário, ser tomadas providências 
para conservação, preservação, proteção ou mitigação de riscos 
às espécimes da referida lei ainda em áreas não protegidas pelo 
Poder Público, ou à fomentação e o apoio às ações de proprietários 
de áreas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência 
destas espécies. (Negrito nosso). 

Significa dizer que o Município poderá criar, para a proteção das espécies, 

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, os quais 

sofrerão restrições de uso e utilização econômica que, por sua vez, deverão ser 
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 A Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011, veio à lume para fixar “normas, nos termos 
dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, 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”. 

489
 Fonte: https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2019/1061/10605/lei-ordinaria-
n-10605-2019-dispoe-sobre-a-criacao-e-o-resguardo-da-categoria-de-especies-de-interesse-
especial-de-protecao-na-area-do-municipio-de-florianopolis> Acesso em 20 de fev. 2020. 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2019/1061/10605/lei-ordinaria-n-10605-2019-dispoe-sobre-a-criacao-e-o-resguardo-da-categoria-de-especies-de-interesse-especial-de-protecao-na-area-do-municipio-de-florianopolis
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2019/1061/10605/lei-ordinaria-n-10605-2019-dispoe-sobre-a-criacao-e-o-resguardo-da-categoria-de-especies-de-interesse-especial-de-protecao-na-area-do-municipio-de-florianopolis
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2019/1061/10605/lei-ordinaria-n-10605-2019-dispoe-sobre-a-criacao-e-o-resguardo-da-categoria-de-especies-de-interesse-especial-de-protecao-na-area-do-municipio-de-florianopolis
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averbadas no Registro de Imóveis da Capital catarinense.  

O artigo 5º do Plano Diretor 490 do Município de Florianópolis prevê que a 

reserva de áreas para preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural 

constitui o primeiro dever quando da repartição do território para o cumprimento de 

suas funções sociais. A conservação dessas reservas é um compromisso das atuais 

gerações para com os futuros habitantes do Município. Diz, ainda, que as áreas 

definidas como portadoras de valor natural e cultural, para sua preservação, passam 

a ser reconhecidas como patrimônio natural e cultural de Florianópolis, devendo ser 

delimitadas e protegidas. 

Merece destaque o artigo 140 do Plano Diretor, ao criar as Áreas de 

Limitação Ambiental (ALA). Elas consistem em espaços territoriais cujas 

características naturais são incompatíveis com a ocupação urbana, mas que não 

exigem a sua proteção absoluta. Assim, admitem a supressão de vegetação nos 

limites da legislação ambiental.  

O parágrafo 1º do artigo 140 define que as Áreas de Limitação Ambiental 

“são determinadas pela presença de mata atlântica em diferentes estágios de 

regeneração, áreas inundáveis, abrigos de elementos da fauna, entre outros”, sendo 

indicadas no mapa de zoneamento integrante da LC 140: “[...] sem prejuízo da 

análise individualizada nos procedimentos de licenciamento ambiental efetuada 

pelos órgãos integrantes do SISNAMA para a realização de empreendimentos, 

atividades e corte de vegetação”, a teor do parágrafo 2º. 

O Plano Diretor de Florianópolis não prevê a especialização e a inscrição 

das áreas de limitação ambiental no registro imobiliário, porquanto se contenta com 

a indicação no mapa de zoneamento, “sem prejuízo da análise individualizada nos 

procedimentos de licenciamento ambiental efetuada pelos órgãos integrantes do 

SISNAMA”. 

Como já vimos, a publicidade ficta proporcionada pelo Plano Diretor é 

insuficiente, porquanto tais áreas merecem uma individualização e consequente 
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 Lei Complementar 482, de 17 de janeiro de 2014. Fonte: https://leismunicipais.com.br/plano-
diretor-florianopolis-sc> Acesso em 20 de fev. 2020.  

https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-florianopolis-sc
https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-florianopolis-sc
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averbação no fólio real, possibilitando ao cidadão florianopolitano o conhecimento de 

todas as implicações ambientais que são trazidas pela legislação municipal.  

A informação ambiental completa e acessível é direito do cidadão e, de 

modo geral, não tem sido observada pela legislação que trata do meio ambiente no 

Brasil. É imperioso estabelecer novas políticas de informação para aumentar a 

abertura e a transparência do Poder Público por meio do acesso irrestrito e da 

divulgação ampla e livre da informação ambiental. A ideia central é a de que os 

governos federal, estadual e municipal devem ser abertos, acessíveis e 

transparentes para os governados.  

No Estado de Santa Catarina temos a Lei 17.766, de 13 de agosto de 

2019, que estabelece as diretrizes para as atividades impactantes ao meio ambiente, 

“mediante combate preventivo e controle da poluição, conservação da natureza e 

dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações”. 491  

A Lei catarinense proibiu “a exploração e a produção de óleo e gás de 

xisto (óleo e gás de folhelho) pelos métodos de fratura hidráulica (fracking) e de 

mineração convencional com retortagem e pirólise ou outros métodos que possuam 

riscos efetivos ou potenciais de danos a estes atributos” (no artigo 2º), bem como 

criou áreas de proteção especial: 

Art. 3º A legislação estadual ou municipal, poderá em acréscimo às 
restrições estabelecidas pelo art. 2º desta Lei, desde logo, especificar 
áreas de proteção especial, nas quais ficam, de pleno direito, 
imediatamente, vedadas as atividades mencionadas no art. 2º 
desta Lei, sem prejuízo de serem reconhecidas outras áreas ainda 
não especificadas nas quais são vedadas estas atividades. (Negrito 
nosso). 

Da leitura dos sete artigos da norma catarinense, denota-se, uma vez 

mais, que o legislador ambiental tem se contentado com a publicidade meramente 

formal pela só publicação da Lei na imprensa, sem atentar que o Registro de 

Imóveis pode ser utilizado como ferramenta de publicidade concreta, dando maior 

eficácia à criação das áreas de proteção.   

                                            
491

 Fonte: http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2019/17766_2019_lei.html > Acesso em 12 de fev. de 2020.  

http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2019/17766_2019_lei.html
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No Estado de São Paulo, a Lei 9.866, de 28 de novembro de 1997 492, 

trata das diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas 

dos mananciais de interesse regional do Estado, criando a “Área de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais - APRM uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos 

mananciais de interesse regional para abastecimento público”, consoante artigo 3º. 

Os mananciais são as águas interiores subterrâneas, superficiais, 

fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o 

abastecimento público, ou seja, humano, animal, industrial e agrícola.  

O propósito das Áreas de Preservação dos Mananciais é o 

estabelecimento de espaços especialmente protegidos para garantia do 

fornecimento hídrico à sociedade, mediante o estabelecimento de uma série de 

limitações administrativas aos proprietários atingidos pela demarcação. De modo 

geral, essas áreas englobarão, também, as Áreas de Preservação Permanente que 

circundam os rios e outros cursos d‟água, porém são bem mais abrangentes 

porquanto visam resguardar reservas hídricas, mediante preservação de 

ecossistemas paulistas.  

No artigo 18, temos que as “APRMs, suas Áreas de Intervenção e 

respectivas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse regional serão 

criadas através de lei estadual”, obrigando a gênese de leis municipais de 

“planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, 

previstas no Artigo 30 da Constituição Federal”, as quais deverão incorporar “as 

diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse para a preservação 

conservação e recuperação dos mananciais definidas pela lei especifica da APRM”, 

consoante artigo 19. 

E para garantida dessas obrigações, o “Poder Executivo Municipal deverá 

submeter ao órgão colegiado da APRM as propostas de leis municipais a que se 

refere o „caput‟ deste artigo”, consoante parágrafo único do artigo 19. 

Assim, as áreas de mananciais contam com dupla proteção, da Lei 
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 Fonte: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1997/lei-9866-28.11.1997.html> Acesso 
em 13 de fev. 2020. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1997/lei-9866-28.11.1997.html
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estadual e do órgão colegiado, que deverá apreciar as propostas de futuras leis 

municipais no Estado de São Paulo.   

Até aqui nada que a diferencie de outras normas que estabelecem 

espaços especialmente protegidos. Entretanto, a Lei paulista trouxe uma eficaz 

providência: 

Artigo 28 - O licenciamento de construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos, usos e atividades em APRMs 
por qualquer órgão público estadual ou municipal dependerá de 
apresentação prévia de certidão do registro de imóvel que 
mencione a averbação das restrições estabelecidas nas leis 
específicas para cada APRM. 

§ 1.º - As certidões de matrícula ou registro que forem expedidas 
pelos Cartórios de Registro de Imóveis deverão conter, 
expressamente, as restrições ambientais que incidem sobre a área 
objeto da matrícula ou registro, sob pena de responsabilidade 
funcional do servidor. 

§ 2.º - A lei especifica de cada APRM deverá indicar o órgão da 
administração pública responsável pela expedição de certidão 
que aponte as restrições a serem averbadas. 

§ 3.º - Caberá ao órgão público normalizador de cada lei 
específica da APRM comunicar aos respectivos Cartórios de 
Registro de Imóveis as restrições contidas em cada lei. (Negritos 
nossos). 

Perfeito! A Lei que criar a APRM (1) já indicará o órgão que expedirá as 

certidões com as restrições ao direito de propriedade das áreas abrangidas, bem 

como (2) comunicará ao Registro de Imóveis as respectivas limitações a serem 

averbadas nas matrículas das propriedades.  

Esses são os três passos básicos e necessários para a eficácia de 

qualquer legislação ambiental: 1) definição do órgão administrativo que expedirá as 

certidões informando as restrições ambientais; 2) definição das propriedades que 

sofrerão as limitações ambientais (Princípio da especialidade registral) e; 3) 

definição do órgão administrativo que oficiará ao Registro de Imóveis competente 

(Princípio da territorialidade), o qual fará a inscrição do título nas matrículas.  

De fato, poderá haver alguma dificuldade na localização exata das áreas 

e sua titulação, porém o órgão responsável poderá agendar encontros com os 
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registradores locais para estabelecer a melhor forma de especialização das 

propriedades, realizando-se com isso os Princípios ambientais da obrigatoriedade de 

intervenção do Poder Público, da informação e da publicidade. 

5.2 Poluição do solo 

A poluição nada mais é que a introdução, pela atividade antrópica, de 

energia ou substâncias no meio ambiente, provocando resultados negativos ao 

equilíbrio ecológico, com prejuízos aos próprios seres humanos, aos demais seres 

vivos e ao ecossistema. 

Por isso mesmo, deve ser controlada pela legislação e fiscalizada pelo 

Poder Público, impondo-se limites razoáveis e que não comprometam a natureza. 

Essa realidade nos mostra a necessidade de termos atividades econômicas 

sustentáveis: 

En la noción de desarrollo sostenible, la sostenibilidad opera 
negativamente, se entiende como un límite: hay que desarrollarse (lo 
que implica conceptualmente crecer y producir) pero de una 
determinada manera. Sin embargo, la sostenibilidad es una noción 
positiva e altamente proactiva que supone la introdución de los 
cambios necesarios para que la sociedad planetaria, constituida por 
la toda la humanidad, sea capaz de perpetuarse indefinidamente en 
el tiempo. De hecho, podríamos decir que la sostenibilidad no es más 
que la materialización del instinto de supervivencia social, sin 
prejuzgar, por supuesto, se debe o no haber desarrollo (crecimiento), 
ni dónde sí o dónde no. 493  

A Lei 6.938/1981 conceitua poluição e poluidor em seu artigo 3º, dispondo 

que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota, as 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e; lancem matérias ou energia 

                                            
493

 GÓMEZ, Elizabeth S. Basto. Régimen jurídico del aroma y de la contaminación por hedor. 
Barcelona: Bosch Editor, 2016, p. 172. “Na noção de desenvolvimento sustentável, a 
sustentabilidade opera negativamente, é entendida como um limite: você tem que desenvolver (o 
que conceitualmente implica crescer e produzir), mas de uma certa forma. Porém, sustentabilidade 
é uma noção positiva e altamente pró-ativa que supõe a introdução das mudanças necessárias 
para que a sociedade planetária, formada por toda a humanidade, seja capaz de se perpetuar 
indefinidamente no tempo. Na verdade, poderíamos dizer que sustentabilidade nada mais é do 
que a materialização do instinto de sobrevivência social, sem prejulgar, é claro, se deve ou não 
haver desenvolvimento (crescimento), ou onde ou não” (tradução livre). 
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em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos pela legislação. Por sua 

vez, poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 

MATEO enfatiza a importância do elemento natural: 

El suelo realiza funciones ambientales de carácter esencial, aunque 
no siempre ha estado claro su transcendencia dentro del complejo 
sistema de interacciones ecológicas básicas y su naturaleza jurídico-
pública, obscurecida por su tradicional comprensión como bien 
patrimonial sobre el que sus respectivos titulares disponían de un 
amplio y casi exahustivo complejo de potestades. 494  

O solo, como elemento físico, econômico e delimitável no espaço, é o 

objeto do Direito Registral, sendo representado pela sua matrícula no universo 

imobiliário. Da mesma forma, o solo é um dos objetos do Direito Ambiental, 

porquanto é um fator do ambiente para todos os seres do nosso planeta, podendo-

se dizer que ele é o resultado da ação do clima, da vegetação e dos micróbios sobre 

a rocha da Terra. O solo é abrigo e ecossistema ao mesmo tempo. A sua 

manutenção é primordial ao equilíbrio do meio ambiente, assim como ao 

desenvolvimento humano, lembrando que o seu uso deve perpetuar-se para fruição 

das novas gerações. 495 

A contaminação do solo, sobretudo por produtos químicos 
descartados pelas indústrias, constitui uma das mais graves 
heranças de um período histórico em que o descontrole das 
atividades desenvolvidas pela indústria era regra.  

                                            
494

 “O solo desempenha funções ambientais essenciais, embora nem sempre tenha sido claro o seu 
significado no complexo sistema de interações ecológicas básicas e o seu caráter público-jurídico, 
obscurecido pelo entendimento tradicional como um bem patrimonial, no qual os respectivos 
proprietários tinham amploe quase exaustivo complexo de poderes potestativos” (tradução livre). 
MATEO, Ramón Martín. Manual de derecho ambiental. 2. ed. Madrid: Editorial Trivium S.A, 1998, 
p. 299. 

495
 MILARÉ nos fala que o “solo é o suporte global da flora e da fauna e, obviamente, da espécie 
humana que, no cotidiano, está presa a ele para viver e produzir. O vínculo do homem com o solo 
é múltiplo: o corpo humano recebe do solo energia em forma de alimentos. O solo serve-lhe 
também de apoio e base, constitui um „fio-terra‟ para ele que, de algum modo, descarregas as 
suas tensões”. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 276. Como o ar e a água, igualmente o 
solo, “elemento abiótico da natureza, merece proteção jurídica ambiental. Essa proteção 
manifesta-se sob os mais variados aspectos como, por exemplo, na regulação de sua não 
contaminação por substâncias químicas e material radioativo, de sua descontaminação, de sua 
remediação e da revitalização de áreas já contaminadas, na disciplina jurídica da gestão de 
resíduos sólidos e no combate à erosão”. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de 
Direito Ambiental, p. 441. 
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O custo para a recuperação ou remediação de terrenos 
contaminados é extremamente elevado e, em se tratando de 
poluição radioativa, torna-se praticamente inviável a sua reutilização. 
496 

Interessa ao estudo os problemas relativos à poluição do solo, bem assim 

as medidas e procedimentos preventivos e corretivos relacionados que possam ter 

sua eficácia acelerada ou garantida pelo registro imobiliário. O gerenciamento de 

áreas contaminadas inicia-se pela identificação dos locais suspeitos e, uma vez 

confirmada a hipótese, deverão ser adotadas medidas de intervenção, medidas de 

controle de danos e medidas de remediação ambiental. 497 

Quando o órgão administrativo apura a existência de uma área 

contaminada, o correto é informar imediatamente a sociedade, garantindo-se que 

essas propriedades não sejam acessadas pelo público, seja pela instalação de 

cercas e placas, seja pela publicidade via rádio e televisão, seja pela publicidade 

registral, onde o foco inicial é atingir possíveis interessados na aquisição da 

propriedade.  

Outrossim, a rápida localização e identificação dos responsáveis pela 

contaminação contribui sobremaneira para reparação do dano, a tempo e modo de 

serem mais eficazes e menos dispendiosos. 498 

Em nível federal a Resolução CONAMA 420, 28 de dezembro de 2009 499, 

tem por escopo estabelecer os critérios orientadores da qualidade do solo, no que 

                                            
496

 FIGUEIREDO, Curso de Direito Ambiental, p. 441-442. 
497

 Essas medidas e providênias, sem dúvida, pertencem ao Poder de Polícia do Estado, consistente 
em limitar interesses individuais em prol dos interesses públicos, cumprindo-se a legislação 
ambiental: “[..] Dessa forma, o objeto do Poder de Polícia ambiental é todo bem, direito ou 
atividade individual que possa afetar a coletividade ou pôr em risco a qualidade do meio ambiente, 
exigindo, por isso mesmo, a regulamentação, o controle e a contenção pelo Poder Público”. 
SOUZA JÚNIOR, José Rufino. Sistema nacional de proteção ambiental: polícia administrativa 
ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 63. 

498
 “Tanto o mercado segurador brasileiro quanto os estrangeiros oferecem, hoje, coberturas 
pertinentes aos riscos da poluição. A tendência, desde o início do oferecimento de coberturas, foi 
de não haver um seguro específico para danos ambientais. Assim, a cobertura de poluição 
ambiental funcionaria como cláusula do Seguro de Responsabilidade Civil, de acordo com a 
atividade do segurado”. Atualmente, são comuns as apólicies espefícicas para as petrolíferas 
(acidentes ambientais com petróleo no mar). LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: 
responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. 3. ed. rev., atual. e empl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 214. 

499
 Fonte: http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620> Acesso em 13 de fev. 
2020. 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620
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tange à presença de substâncias químicas, além de fixar as diretrizes para o 

gerenciamento das áreas contaminadas, em decorrência das atividades antrópicas. 

A citada Resolução determina, exemplarmente, que ocorra a informação 

ambiental de forma plena e eficaz, ou seja, transparente:  

Art. 37. Os órgãos ambientais competentes, quando da constatação 
da existência de uma área contaminada ou reabilitada para o uso 
declarado, comunicarão formalmente: 

I - ao responsável pela contaminação; 

II - ao proprietário ou ao possuidor da área contaminada ou 
reabilitada;  

III - aos órgãos federais, estaduais, distrital e municipais de saúde, 
meio ambiente e de recursos hídricos; 

IV- ao poder público municipal; 

V - à concessionária local de abastecimento público de água; e 

VI - ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca onde se 
insere determinada área, bem como ao cadastro imobiliário das 
prefeituras e do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Deverão ser criados pelo Poder Público 
mecanismos para comunicação de riscos à população adequados 
aos diferentes públicos envolvidos, propiciando a fácil compreensão 
e o acesso à informação aos grupos social e ambientalmente 
vulneráveis. (Negritos nossos). 

Apesar de seu acerto, é imprescindível destacar que a comunicação ao 

registro imobiliário deve se dar no início (imediatamente) dos procedimentos de 

identificação de área contaminada. Isto porque o processo pode ser longo e 

contencioso, trazendo diversas possibilidades de insucesso ao final dos trâmites 

administrativos, tais como a insolvência do proprietário, o abandono da área, a 

judicialização das questões envolvidas, entre outras hipóteses.  

No Estado de Santa Catarina é a Instrução Normativa n. 74, de agosto de 

2018, do Instituto do Meio Ambiente – IMA 500 o diploma legal que trata da 

recuperação de áreas contaminadas, que são definidas como: “área, terreno, local, 

                                            
500

 Fonte: http://www.fatma.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/IN%2074.pdf > Acesso em 13 de fev. 
2020. 

http://www.fatma.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/IN%2074.pdf
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instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de 

matéria em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao 

meio ambiente ou a outro bem a proteger” – item 5.1, inciso XI. 

O objetivo da Instrução Normativa é definir a documentação necessária 

ao licenciamento e estabelecer critérios para apresentação dos planos, programas e 

projetos ambientais a serem executados na Recuperação/Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas, incluindo identificação, investigação e reabilitação da área.  

No item 5.2 da Instrução Normativa são definidas e divididas as áreas que 

possuem fontes potencialmente contaminadoras de solo e água subterrânea, 

prevendo-se dois grupos, a saber: 

a. Atividades potencialmente contaminadoras do solo e água 
subterrânea; 

b. Postos de serviços, sendo eles o comércio revendedor varejista de 
combustíveis líquidos e  gasosos,  sistemas  retalhistas  e  postos  de  
abastecimento  (Códigos  de  Atividades: 42.32.00, 42.32.10, 
42.32.20 e 42.32.40 da Resolução CONSEMA nº 98/2017) (Anexo 4). 

O exemplo mais comum em todas as cidades é, inegavelmente, os postos 

de combustíveis, uma vez que se valem de tanques enterrados para 

armazenamento, os quais muitas vezes acabam vazando gasolina, diesel e álcool 

para o solo e lençol freático, contaminando-os. Pode-se dizer que, de uma forma ou 

de outra, os terrenos onde estão localizados apresentam algum nível de 

contaminação, especialmente naqueles postos mais antigos, que se utilizaram de 

tanques de ferro ou outro material sujeito à corrosão. 

A normativa prevê o Cadastro de Áreas Contaminadas no Estado de 

Santa Catarina, o qual consiste na reunião das informações relativas aos 

empreendimentos e atividades com potencial de contaminação, bem como em 

relação às áreas suspeitas de contaminação e contaminadas, classificadas de 

acordo com a etapa do processo de identificação e remediação da contaminação. O 

cadastro deverá ser alimentado com a descrição e a localização da área 

contaminada, podendo solicitar os arquivos vetoriais georreferenciados que 

representem o imóvel, tornando-se clara a sua identificação para todos os 
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interessados.  

A propósito do cadastro e sua publicidade, a Instrução Normativa n. 74/ 

2018, prevê que o cadastramento de áreas contaminadas obedeça a Resolução 

CONAMA 420/2009.  

Assim, toda área contaminada em processo de gerenciamento deverá 

fazer parte do Cadastro de Área Contaminada – CAC do Estado, considerando as 

informações sobre as fontes de contaminação, o meio físico e os receptores 

potencialmente expostos declarados para o IMA/SC, bem como a sua fase ou o seu 

atual estágio no processo de gerenciamento.  

De acordo com o art. 38 da Resolução CONAMA 420/2009, os órgãos 

ambientais, com o devido sigilo, deverão dar publicidade em seus portais na rede 

mundial de computadores às informações sobre áreas contaminadas e suas 

principais características à população.  

Além disso, o CAC deverá ser utilizado pelo órgão ambiental como 

ferramenta para a Comunicação do Risco, bem como para o controle e planejamento 

relacionado à região onde está inserida a área contaminada. O cadastro fornecerá 

informações a outras instituições públicas ou privadas, para fins de estabelecimento 

de medidas de controle institucional ou de planejamento urbano.  

Sem dúvida, aqui está a autorização normativa para que essas 

informações ambientais, de extrema utilidade pública, sejam compartilhadas com as 

serventias do Registro de Imóveis, dando-se a publicidade registral a essas áreas 

contaminadas, com todos os efeitos positivos que a informação ambiental, 

devidamente publicizada pelo registro público, pode engendrar para a sociedade 

atingida pela poluição.   

As áreas contaminadas que deverão fazer parte do CAC são: 1. Área 

Contaminada com Risco Confirmado – ACRi; 2. Área Contaminada em Processo de 

Remediação – ACRe; 3. Área Contaminada em Processo de Reutilização – ACRu; 4. 

Área em Processo de Monitoramento para Encerramento – AME e; 5. Área 

Reabilitada para o Uso Declarado – AR. 
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A reabilitação ocorre no encerramento do processo de gerenciamento 

ambiental da área contaminada 501. Ou seja, no momento em que, estatisticamente, 

se observar a manutenção das concentrações abaixo das CMAs e/ou PLAs 

(Padrões Legais Aplicáveis), durante o monitoramento da propriedade: “Neste caso, 

a área deve ser classificada como Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR), 

devendo o Responsável Legal solicitar ao IMA a emissão do Termo de Reabilitação 

para o Uso Declarado”, consoante o item 6.6 da IN. 

O referido item respeita e se amolda ao artigo 37 da Resolução CONAMA 

420/2009 502 que determina a comunicação formal ao cadastro e ao Registro de 

Imóveis do encerramento do processo de reabilitação. 

Conforme se observa, alem da publicidade da informação ambiental 

existir, ela não está limitada ao cadastro estadual em seus portais institucionais na 

internet, havendo obrigação de comunicação aos registros imobiliários, o que torna a 

recuperação das áreas uma possibilidade real, porquanto resta patente a eficácia 

das diversas medidas preventivas e de recomposição com o auxílio da publicidade 

registral. 

Com a observância da Resolução CONAMA 420/2009 em todo o Brasil, é 

muito provável que o proprietário não consiga transferir o domínio sem que o 

adquirente conheça as obrigações ambientais sobre o imóvel e, assim, acabe por 

realizar a recuperação da área para valorização econômica de sua propriedade. 503  

                                            
501

 Conforme o item 6.4.4 da IN 74, o “processo de reabilitação das áreas contaminadas deverá 
contemplar as etapas de Plano de Intervenção, Execução do Plano de Intervenção e 
Monitoramento para Encerramento. A Reabilitação deverá ter como objetivo viabilizar o uso 
irrestrito e seguro de áreas classificadas como ACRi (Área Contaminada com Risco Confirmado)”. 

502
 Fonte: http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620> Acesso em 13 de fev. 
2020. 

503
 A Lei Paulista 13.577/2009 estabelece a obrigação do proprietário junto ao Registro de Imóveis: 
“Artigo 27- Classificada a área como Área Remediada para o Uso Declarado, o órgão ambiental 
competente deverá:I - cadastrar a área no Cadastro de Áreas Contaminadas como Área 
Remediada para o Uso Declarado; II - determinar ao responsável legal pela área contaminada que 
proceda, no prazo de até 5 (cinco) dias, à averbação, na respectiva matrícula imobiliária, da 
informação quanto à contaminação da área; 
III - notificar os órgãos públicos envolvidos, as Prefeituras Municipais, os Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente respectivos e os demais interessados. 
§ 1º - Os registros e as informações referentes à Área Remediada para o Uso Declarado devem 
indicar expressamente o uso para o qual ela foi remediada, que não poderá ser distinto dos usos 
autorizados pela legislação de uso e ocupação do solo. 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620
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Importante destacar que o encerramento das atividades e da vida jurídica 

de uma empresa, potencialmente poluidora, também deve ser comunicado, 

consoante o item 4.22: “Nos casos de encerramento das atividades, os 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental deverão comunicar ao órgão 

ambiental licenciador, com antecedência de 90 (noventa) dias (Resolução 

CONSEMA nº 98/2017, art. 35°)”. 

Com isso, o órgão ambiental poderá verificar a existência ou não de 

contaminação, podendo, se for o caso, estabelecer os procedimentos para 

recuperação daquele espaço territorial. Segundo a IN, tal iniciativa se dará nos 

termos do item 6.4.4 - Reabilitação das Áreas Contaminadas: 

O processo de reabilitação das áreas contaminadas deverá 
contemplar as etapas de Plano de Intervenção, Execução do Plano 
de Intervenção e Monitoramento para Encerramento. A Reabilitação 
deverá ter como objetivo viabilizar o uso irrestrito e seguro de áreas 
classificadas como ACRi (Área Contaminada com Risco Confirmado). 

Como vimos, a Resolução CONAMA 420/2009 alberga e cumpre 

expressamente o Princípio da informação ambiental, ao determinar a comunicação 

formal das  áreas contaminadas e das áreas recuperadas ao Registro de Imóveis, no 

que serve de grande exemplo de como o registro imobiliário pode auxiliar na 

restauração do meio ambiente.  

5.3 Poluição por resíduos sólidos 

Diferentemente da poluição que atinge a água e o ar, que acaba se 

diluindo nos efluentes e nas emissões atmosféricas, os elementos lançados ao solo 

por ali ficam, permanecendo por tempo indeterminado e prejudicando quaisquer 

atividades que venham a acontecer posteriormente naquele espaço territorial. Além 

disso, perpetuam o desequilíbrio natural enquanto não retirados e depositados em 

estabelecimentos apropriados.  

Lixo e resíduo tendem a significar a mesma coisa. De forma 

                                                                                                                                        
§ 2º - Na impossibilidade de identificação ou localização do responsável legal pela área 
contaminada, deverá o órgão ambiental competente oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis com 
vistas a que seja divulgada, conjuntamente com as demais informações referentes à matrícula do 
imóvel, a contaminação da área.” 
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genérica, podemos afirmar que constituem toda substância resultante 
da não-interação entre o meio e aqueles que o habitam, ou somente 
entre estes, não incorporada a esse meio, isto é, que determina um 
descontrole entre os fluxos de certos elementos em um dado sistema 
ecológico. Em outras palavras, é o “resto”, a “sobra” não 
reaproveitada pelo própria sistema, oriunda de uma desarmonia 
ecológica. 504 

A poluição por resíduos sólidos é um grave problema dos centros 

urbanos. Foi inicialmente trabalhada sob o enfoque da saúde pública e, agora, sob o 

prisma ambiental, merecendo alguns apontamentos para determinar como o 

Registro de Imóveis pode auxiliar na proteção do meio ambiente. 

A situação é grave no mundo todo, especialmente nos países mais 

pobres, e vem se intensificando ano a ano, porquanto as populações urbanas 

aumentam significativamente, bem assim a produção exponencial de resíduos por 

conta da vida moderna, aliado ao baixo aproveitamento pela reciclagem, por conta 

de uma fraca educação ambiental. 

A importância dos Municípios na resolução do problema é patente. 

MATEO leciona com propriedade:  

Las entidades locales son cualificadas y excepcionales protagonistas 
de la defensa del ambiente. Todas las agresiones que se producen 
surgen de territorios controlados por Municipios o sus equivalentes y 
el grueso de ellas, las más importantes, proceden de áreas urbanas. 
De aquí que estas Administraciones se sitúen en primera línea de la 
reacción anticontaminante. 

La gestión de los residuos urbanos y de las aguas residuales, la 
intervención frente al ruido, el control de las emisiones de los 
vehículos que circulan por las ciudades, la participación en el 
remedio de accidentes mayores, cae inevitablemente en la órbita de 
las preocupaciones municipales.  

Por ello las autoridades situadas en un nivel superior deben contar 
con los responsables locales facilitándoles apoyos técnicos y 
recursos financieros. 505 

                                            
504

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro, p. 195 
505

 MATEO, Ramón Martín. Manual de Derecho Ambiental. 2. ed. Madrid: Editorial Trivium, 1998, p. 
100. “As entidades locais são protagonistas qualificados e excepcionais na defesa do meio 
ambiente. Todos os ataques que ocorrem surgem em territórios controlados por Municípios ou 
equivalentes e a maior parte deles, o mais importante, provém de áreas urbanas. Portanto, essas 
Administrações estão na vanguarda da reação antipoluição. - “A gestão de resíduos e esgotos 
urbanos, intervenção contra o ruído, controlo das emissões dos veículos que circulam nas 
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Após tramitar por mais de 20 anos no Congresso Nacional, foi aprovada a 

Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que integra a 

Política Nacional do Meio Ambiente, articulando-se com a Política Nacional de 

Educação Ambiental e com a Política Federal de Saneamento Básico:  

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 
sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento 
de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos 
geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis. 506 

Conforme a Lei, entendemos por resíduos sólidos qualquer material, 

substância ou objeto descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a 

cuja destinação final deve-se proceder em qualquer dos estados físicos da matéria, 

– art. 3º, inc. XVI.  

É importante destacar a Convenção da Basileia, ocorrida em Basileia, 

Suíça, em 22 de março de 1989. Ela cuida do controle e movimentação internacional 

de resíduos perigosos, baseada no Princípio do consentimento prévio e explícito 

para a importação, exportação e o trânsito desses materiais. A convenção objetiva 

coibir o trânsito ilegal e prevê a intensificação da cooperação internacional para a 

gestão ambiental desses resíduos, privilegiando o tratamento no Estado onde foram 

gerados. 507  

                                                                                                                                        
cidades, participação na reparação de acidentes graves, insere-se inevitavelmente na órbita dos 
municípios”. - “Por esta razão, as autoridades localizadas em níveis superiores devem contar com 
as autoridades locais, fornecendo-lhes apoio técnico e recursos financeiros” (tradução livre). 

506
 “§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 
desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. § 
2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica. Art. 
2º Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nos 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Sinmetro)”.   

507
 Com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei 12.305/2010, foi 
proibida definitivamente a importação de resíduos perigosos: “Art. 49. É proibida a importação de 
resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas                  
características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, 
ainda que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação.” Segundo o Ministério do 
Meio Ambiente: “Um dos objetivos da convenção é promover o gerenciamento ambientalmente 
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Uma das ideias mais impotantes a respeito do tema é a de que os 

resíduos devem ser depositados no lugar onde foram gerados, ou o mais próximo 

possível, evitando-se a exportação para outros locais: “O princípio é sábio, pois vai 

obrigar à reformulação do sistema de produção vigente, pois, atualmente, procura-se 

ganhar os benefícios da produção, impondo-se a outros que fiquem com o ônus do 

lixo dessa produção”. 508 

Em Santa Catarina, a Lei 14.675, de 13 de abril de 2009 (Código Estadual 

do Meio Ambiente), pelo seu artigo 259, estipula que o “gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos deve ser efetuado pelos municípios, preferencialmente de forma 

integrada”. 

Também no âmbito estadual, temos a Resolução CONSEMA 98, de 

05.07.2017, que aprovou a listagem das atividades sujeitas ao licenciamento 

ambiental e definiu os estudos necessários para o funcionamento destas atividades 

potencialmente poluidoras. 

A Resolução arrolou como atividade sujeita a licenciamento ambiental 509 

a destinação final de resíduos sólidos urbanos: “34.41.10 - Disposição final de 

rejeitos urbanos em aterros sanitários”. 

De seu turno, a Instrução Normativa n. 02, de agosto de 2017, do Instituto 

de Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA, trata amiúde do licenciamento 

necessário para a disposição final de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários, 

definindo a documentação necessária ao licenciamento e estabelecendo os critérios 

para apresentação dos planos, programas e projetos ambientais para a disposição 

                                                                                                                                        
adequado dos resíduos perigosos e outros resíduos internamente nos países parte, para que com 
isto possa ser reduzida a sua movimentação. Nesse sentido diretrizes sobre o gerenciamento 
ambientalmente adequado de alguns tipos de resíduos são elaboradas e publicadas, servindo de 
guia para os países. O Brasil coordenou a elaboração de uma publicação sobre baterias usadas 
chumbo-ácido e, recentemente, liderou a revisão do guia de pneus usados, aprovado em outubro 
de 2011. Para esta e outras atividades o trabalho é realizado em conjunto com IBAMA”. Fonte: 
<https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-perigosos/convencao-de-basileia.html> 
Acesso em 09 set. 2020. 

508
 AMADO, Frederico. Direito ambiental esquematizado, p. 479-480. 

509
 Resolução CONSEMA n. 98, de 05.07.2017: “Art. 8º Dependerão de prévio licenciamento 
ambiental a construção, a instalação, ampliação e o funcionamento de atividades ou 
empreendimentos, utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, listados no Anexo VI, com a 
indicação do respectivo estudo ambiental”. 

https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-perigosos/convencao-de-basileia.html
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final de resíduos sólidos e/ou rejeitos de pequeno, médio e grande porte.    

Para que tenhamos uma ideia do volume de resíduos sólidos na Grande 

Florianópolis, existe um aterro sanitário no Município de Biguaçu 510 com capacidade 

diária de 1.200 toneladas para recebimento de resíduos de mais de 20 municípios, 

incluindo a Capital. 511 

Explica DIAS: 

Forma de destinação do lixo, a usina de compostagem é somente 
para resíduos domésticos e tem por finalidade processar a 
transformação de material orgânico em composto, a ser utilizado 
como adubo em áreas agrícolas. Já a reciclagem consiste em 
reprocessar o resíduo sólido e reaproveitá-lo, transformando-o em 
insumos ou novos produtos. Por fim, a incineração é uma queima 
controlada do lixo. Apesar de serem consumidos com o lixo, alguns 
resíduos exalam produtos tóxicos e não devem ser incinerados. 512 

De qualquer forma, em sendo atividade listada como poluidora, a ela se 

aplicam todas as considerações previstas para as áreas contaminadas, constantes 

da Resolução CONAMA 420/2009, em especial, a obrigatoriedade da informação 

ambiental plena e eficaz. O artigo 37 determina aos órgãos ambientais que, quando 

da constatação de uma área contaminada ou reabilitada para um determinado uso, 

deverão comunicar formalmente ao “Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

onde se insere determinada área, bem como ao cadastro imobiliário das prefeituras 

e do Distrito Federal”.  

No mesmo sentido, é a Resolução CONSEMA 98, porquanto estabelece a 

obrigatoriedade de comunicação da desativação temporária e do encerramento das 

                                            
510

 Aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela 
atividade humana, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os 
impactos ambientais. Consiste basicamente na compactação dos resíduos no solo, na forma de 
camadas que são periodicamente cobertas com terra ou outro material inerte. Ainda sendo o 
método mais simples de destinação final de resíduos sólidos urbanos, o aterro sanitário exige 
cuidados especiais e técnicas específicas a serem seguidas, desde a seleção e preparo da área 
até sua operação e monitoramento. 

511
 A Resolução CONAMA 404/2008, estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental 
de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos, considerando-se nesta 
categoria aqueles com disposição diária de até 20 t (vinte toneladas). 

512
 DIAS, Edna Cardozo. Direito ambiental no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013, p. 154.  
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atividades degradadoras, para fins, inclusive, de averbação no registro imobiliário. 513 

Mas a legislação sozinha não alcança resultados satisfatórios, sendo 

mister a colaboração da sociedade para enfrentamento do problema. Por isso, é 

muito importante mobilizar a população em prol da diminuição dos resíduos, criando 

políticas públicas inovadoras que incluam a participação popular como forma de 

resolução do problema do lixo urbano:  

Por último, a veces la participación ciudadana aparece como una 
nueva receta para hacer frente a problemas ambientales que, hasta 
ahora, no han encontrado una satisfactoria solución. Así, el problma 
del aumento en la cantidad, calidad y toxicidad de los residuos a nivel 
local – lo que se denomina la „crisis del residuo local‟ – ha obligado al 
Derecho comunitario a introducir también en esta materia el concepto 
de responsabilidad compartida entre las diferentes administraciones 
con competencias sobre la materia, las empresas y los proprios 
ciudadanos. Esta nueva filosofía en materia de residuos, resumida en 
la frase „reducir, reutilizar y reciclar‟, supone que frente al mensaje 
tradicional que los municipios enviaban a los ciudadanos – „usted 
pague su tasa de recogida de residuos que nosotros nos 
encargamos de todo lo demás‟ – ha cambiado radicalmente. En 
definitiva, elementos de corresponsabilización ciudadana, de 
participación, se erigen como puntales básicos de la política 
medioambiental consciente de la insuficiencia y dificultad de asegurar 
el cumplimiento de sus objetivos de conservación del medio 
ambiente para las geraciones futuras a través de los medios 
tradicionales de intervención administrativa. 514 

                                            
513

 “Art. 34. Os empreendimentos ou atividades sujeitos ao licenciamento ambiental deverão 
comunicar previamente ao órgão ambiental licenciador a desativação temporária de uma ou mais 
atividades. Art. 35. Nos casos de encerramento das atividades, os empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental deverão comunicar ao órgão ambiental licenciador, com antecedência de 
90 (noventa) dias. § 1º A comunicação a que se refere o caput deverá ser acompanhada de um 
Plano de Desativação que contemple a situação ambiental existente e, se for o caso, informe a 
implementação das medidas de restauração e de recuperação da qualidade ambiental das áreas 
que serão desativadas ou desocupadas. § 2º O órgão ambiental licenciador deverá analisar o 
Plano de Desativação, verificando a adequação das propostas apresentadas, no prazo de 60 
(sessenta) dias. § 3º Após a restauração ou recuperação da qualidade ambiental, o empreendedor 
deverá apresentar um relatório final elaborado por profissional habilitado, acompanhado da 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Função Técnica (AFT), atestando o 
cumprimento do Plano de Desativação. § 4º As restrições ao uso verificadas após a 
recuperação da área devem ser averbadas no Registro de Imóveis”. (Negrito nosso). 

514
 GIMÉNEZ, Teresa Vicente (Coord). Justicia ecológica y protección del medio ambiente. 
Madrid: Editorial Trotta, 2002, p. 214. “Por fim, a participação cidadã às vezes aparece como uma 
nova forma para lidar com problemas ambientais que, até agora, não encontraram uma solução 
satisfatória. Assim, o problema do aumento da quantidade, qualidade e toxicidade dos resíduos a 
nível local - o que se denomina 'crise local dos resíduos' - obrigou o direito comunitário a introduzir 
também nesta matéria o conceito de responsabilidade compartilhada entre as diferentes 
administrações públicas com competências comuns na matéria, as empresas e os próprios 
cidadãos. Esta nova filosofia em termos de resíduos, resumida na frase 'reduzir, reutilizar e 
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Assim, nos parece que a situação dos aterros sanitários está bem 

resolvida em Santa Catarina, seja pela legislação aplicável à espécie, seja pela ação 

efetiva do Ministério Público estadual. 515 

É bom relembrar que o Registro de Imóveis atua de forma coadjuvante ao 

Direito Ambiental, transformando a publicidade legal (ficta) em uma publicidade real 

e cooperando para o cumprimento e a eficácia das obrigações e restrições impostas 

ao direito de propriedade.  

O problema maior ocorre quando não são identificados os responsáveis 

pela poluição ou, identificados, são insolventes (falido, empresa fechada, proprietário 

de baixa renda, etc). Os terrenos ou áreas contaminadas nesta situação são 

denominados de áreas órfãs: 

Antes do advento da lei, o destino das áreas órfãs contaminadas era 
certo: a poluição do solo e das águas ficava relegada ao mais 
completo abandono, aguardando, no mais das vezes, o resultado de 
longos processos judiciais, os quais, ao fim e ao cabo, poderiam 
resultar em fracasso na identificação e na condenação de um 
responsável pela recuperação do passivo ambiental.  

Com a PNRS, restou estabelecido que cabe ao poder público atuar, 
subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que 
tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde 
pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos, devendo 
os responsáveis pelo dano ressarcir integralmente o poder público 
pelos gastos decorrentes das ações empreendidas. 516 

                                                                                                                                        
reciclar', pressupõe que a mensagem tradicional que os municípios enviam aos cidadãos - 'tu paga 
a tua taxa de lixo que nós cuidamos de todo resto '- mudou radicalmente. Em suma, elementos de 
corresponsabilidade cidadã e de participação, configuram-se como pilares básicos da política 
ambiental consciente da insuficiência e da dificuldade de garantir o cumprimento dos seus 
objetivos de conservação ambiental para as gerações futuras através dos meios tradicionais de 
intervenção administrativa” (tradução livre).  

515
 Segundo relatório publicado na página da internet do MP/SC: “Atualmente, todos os 293 
municípios catarinenses destinam seus resíduos sólidos para aterros sanitários. Porém, 19% dos 
aterros - administrados pelos municípios de Camboriú, Fraiburgo, Irineópolis, Porto União, São 
João Batista, Sul Brasil e pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, em Timbó - 
operam com condições mínimas e têm uma série de deficiências. Os dados constam em relatório 
apresentado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-SC) que 
fornece novos subsídios para o Projeto Sustentabilidade dos Aterros Sanitários, integrante do 
Programa Lixo Nosso de cada Dia, desenvolvido desde 2001 pelo Ministério Público de Santa 
Catarina (MPSC). Com o objetivo de regularizar a destinação dos resíduos sólidos nos municípios, 
esse trabalho é fruto de parceria através do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados (FRBL), 
que repassou os R$ 123 mil necessários para a evolução do projeto”.   

516
 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, p. 898. 
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De qualquer forma, se houve a omissão de fiscalizar por parte do Poder 

Público, tal conduta gera para ele a responsabilidade civil pela reparação do dano 

ambiental.  

O Estado, ao exigir e cobrar os impostos dos cidadãos aufere uma receita 

que responderá pelo poluidor não identificado, porquanto, no mínimo, a 

responsabilidade do Poder Público deriva da sua omissão em fiscalizar as atividades 

poluidoras e atribuir responsabilidades a tempo e modo aos infratores da legislação. 

Assim, em nome da coletividade deverá arcar com os custos da recuperação 

ambiental. 517 

Uma vez iniciado o procedimento administrativo para a recuperação 

ambiental da área órfã, deve ser oficiado ao Registro de Imóveis para averbação na 

matrícula da ação administrativa ou judicial, garantindo-se, ao final, o ressarcimento 

aos cofres públicos, ainda que seja com o leilão do imóvel, após o saneamento e 

com a declaração da recuperação da área no registro imobiliário.  

Mas a evolução somente acontecerá, segundo MATEO, quando sequer 

chegaremos a produzir resíduos.  A nossa cadeia produtiva deverá estar de tal modo 

aparelhada que teremos um acompanhamento de todas as fases de um produto, 

desde a eleição das matérias-primas até seu tratamento para a consunção do 

produto ou serviço, bem assim da comercialização, de tal forma que o consumo 

também não oferte frutos indesejados para o meio ambiente e, finalmente, prevendo 

que aquele bem, quando esgotada sua utilidade, possa novamente incorporar-se ao 

processo econômico como matéria-prima ou fonte de energia. 518 

5.4 Instrumentos para garantia do cumprimento das sanções e das obrigações 

ambientais 

Ab initio, é imperioso frisar que o melhor e mais adequado instrumento 

para a defesa da natureza é, inquestionavelmente, a educação do povo. As políticas 

públicas educacionais que tenham por foco o meio ambiente nos proporcionarão os 

                                            
517

 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2011, 
p. 311. 

518
 MATEO, Ramón Martín. Manual de Derecho Ambiental. 2. ed. Madrid: Editorial Trivium, 1998, p. 
180. 
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melhores resultados a longo prazo, com o menor custo econômico e social:  

Publicly available information and education about the environment 
are critical components of environmental protection. Research, 
funding, policy, and law must steer toward more information, greater 
public awareness, and support for environmental education in schools 
and at home everywhere. Information also needs to be accurate. 
Politicians and others who enjoy the bully pulpit must deliver 
scientifically based, carefully considered facts and hypotheses. If they 
serve in legislative bodies, they should support laws and policies that 
fund good environmental science and promote dissemination of 
information. 519  

Já compreendemos que a mera publicidade inter partes ou a publicidade 

legal ou ficta das regras do Direito do Ambiente, tem se mostrado pouco efetiva para 

fins de cumprimento espontâneo de obrigações e restrições ambientais. 520 

O só fato de existir na Lei determinada proibição não induz, 

necessariamente, o seu cumprimento voluntário pelo cidadão, cabendo ao Poder 

Público utilizar-se de todos os instrumentos postos à sua disposição para a 

efetividade do Direito Ambiental. Nesse particular, as disposições restritivas ao 

direito de propriedade devem ser razoáveis e cientificamente justificadas, a fim de 

obter maior adesão social, porque o Estado não deve atuar somente pela força, mas 

necessariamente pela educação e persuasão racional. 521  

                                            
519

 HILL, Pamela. Environmental protection. What everyone needs to know. Oxford: Oxford 
University Press, 2017, p. 203. “Informações publicamente disponíveis e educação sobre o meio 
ambiente são componentes críticos da proteção ambiental. Pesquisa, financiamento, política e 
legislação devem apoiar mais informações, maior consciência pública e apoio para a educação 
ambiental nas escolas, em casa e em todos os lugares. As informações também precisam ser 
precisas. Políticos e outras pessoas que gostam do púlpito devem apresentar fatos e hipóteses 
com base científica cuidadosamente avaliada. Se servirem em órgãos legislativos, devem apoiar 
leis e políticas que financiem boas ciências ambientais e promovam a disseminação de 
informações” (tradução livre). 

520
 Neste sentido e a título de exemplo, o artigo 48 da Lei 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos), proíbe nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos sólidos, a criação 
de animais ou a construção de habitações temporárias ou permanentes, sem, porém, determinar a 
inscrição destas proibições na matrícula dos imóveis que foram utilizados como aterros sanitários, 
especialmente, na dos antigos “lixões”. Assim, com o passar dos anos, os fatos entram para o 
esquecimento geral e acabam esses terrenos virando loteamentos urbanos... 

521
 É o ensinamento de ATIENZA: “Aunque no cabe duda de que si existe Derecho es porque existe la 
posibilidad (en general) de imponer coactivamente las normas jurídicas a los que se desvían de 
las mismas, también es cierto que hay un elevado número de individuos que aceptan las normas 
de manera más o menos espontánea. Esto último quiere decir que el Derecho no está ligado 
exclusivamente al poder físico, sino tambien consenso. [...] En el Estado ha de verse también una 
institución a través de la cual se persigue – y se obtienen – ciertos fines recurriendo a medios 
coactivos y no coactivos. El funcionamiento del aparato estatal sería incompreensible sin el 
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O conhecido Termo de Ajustamento de Conduta é um dos instrumentos 

mais utilizados pelo Estado na defesa do meio ambiente, em particular, pelo 

Ministério Público. Está previsto na Lei 7.347/1985 – conhecida como a Lei da Ação 

Civil Pública – e, segundo a Lei, os órgãos públicos legitimados a propor a ação 

poderão ajustar com os interessados um compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 

executivo extrajudicial. 522 

A previsão legal proporciona uma tutela ambiental mais célere, 

descomplicada e informal, sem necessidade de buscar-se proteção no Poder 

Judiciário, com todas as suas mazelas, além da dúvida a cerca do provimento 

jurisdicional a ser lançado sabe se lá quando... 

Não se trata, propriamente, de uma transação, porque o compromisso ou 

o acordo busca o atendimento de exigências de um direito indisponível. Como se 

sabe, os interesses ambientais são difusos e coletivos, não admitindo uma renúncia 

ou uma transação, como os de Direito Privado. Assim, o legitimado para o acordo 

não poderá abrir mão da defesa do meio ambiente, mas poderá convencionar a 

respeito das condições para a recomposição ambiental, conforme o tempo e o modo 

proposto pela outra parte, de forma a dar condições reais para seu cumprimento 

espontâneo, evitando-se a judicialização da causa.  

                                                                                                                                        
fenómeno de la „autoridad‟, esto es, del poder que se tiene no – o no sólo – porque se dispone de 
la fuerza física, sino em virtud de ciertas cualidades vinculadas con el saber, con el prestigio, con 
la posición social...La política no puede verse únicamente [...] como una actividad dirigida a 
conquistar el poder y a mantenerse en él, sino tambíen como una praxis consistente en alcanzar 
ciertos objetivos valiosos, respetando los derechos de los individuos.” ATIENZA, Manuel. El 
sentido del derecho. Barcelona: Editorial Ariel, 2012, p. 141-142. “Embora não haja dúvida de 
que se existe Direito é porque existe a possibilidade (em geral) de impor coercitivamente normas 
jurídicas àqueles que delas se desviam, também é verdade que há um grande número de 
indivíduos que as aceitam mais ou menos de forma espontânea. Este último significa que a lei não 
está ligada exclusivamente à força física, mas também ao consenso. [...] O Estado também deve 
ser uma instituição por meio da qual certos fins são perseguidos - e obtidos - recorrendo a meios 
coercitivos e não coercitivos. O funcionamento do aparelho estatal seria incompreensível sem o 
fenômeno da 'autoridade', ou seja, do poder que se possui - ou não apenas - porque a força física 
está disponível, mas em virtude de certas qualidades relacionadas ao conhecimento, prestígio, 
posição social ... A política não pode ser vista apenas [...] como uma atividade voltada para a 
conquista do poder e sua manutenção, mas também como uma prática que consiste em alcançar 
determinados objetivos valiosos, com respeito aos direitos dos indivíduos” (tradução livre). 

522
 A propósito do tema o artigo de Afrânio José Fonseca Nardy, intitulado “Que papel pode 
desempenhar o compromisso de ajustamento de conduta como instrumento de proteção da Mata 
Atlântica?” Em: Aspectos jurídicos da proteção da Mata Atlântica. LIMA, André (org.). São 
Paulo: Instituto Socioambiental, 2001, p. 108-121. 
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O compromisso de ajustamento de conduta poderá ser objeto de 

averbação na matrícula do imóvel, consignando-se todos os seus termos, condições 

e sanções, de molde a fomentar o seu adimplemento voluntário pelo obrigado, bem 

assim noticiar a ação estatal para terceiros e à sociedade em geral. 523  

Nada impede que a averbação ocorra em imóvel diverso, circunstância a 

ser objeto de acordo entre as partes, já que o termo de compromisso é um título 

executivo extra-judicial, podendo ser garantido por outro bem de raiz.  

Quanto mais rápida for a ação do particular para cumprimento do acordo, 

mais rápida será a retirada daquela averbação declaratória no Registro de Imóveis, 

liberando-se o bem para uma natural valorização econômica ou para fomentar o 

crédito bancário.  

Igualmente importante, é o inquérito civil por parte do Ministério Público, 

com previsão constitucional no art. 129, inc. III, e legal no artigo 8º, parágrafo 1º, da 

Lei 7.347/1985.  

Comentando o tema, AKAOUI diz que o inquérito é um “forte instrumento 

de tutela coletiva na medida em que as investigações levadas a efeito em seu bojo, 

quando positivas, servem de base para a obtenção de compromisso de ajustamento 

de conduta, ou para instruir ação civil pública”. Segundo o autor, a natureza jurídica 

do inquérito civil é de “mero procedimento administrativo, de cunho eminentemente 

inquisitório”, não havendo necessidade do contraditório. 524 

O inquérito civil é, muitas vezes, utilizado como instrumento preparatório e 

antecedente ao termo de ajustamento de conduta e, nesta linha, pode ser objeto de 

averbação na matrícula da propriedade sobre a qual paira a investigação, como 
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 “Exemplo clássico de título executivo extrajudicial ambiental é o compromisso de ajustamento de 
conduta às exigências legais, previsto no art. 5º, §6º da LACP. Por seu intermédio, os órgãos 
públicos podem tomar o compromisso de ajuste com o poluidor – comumente denominado de TAC 
– com eficácia de título executivo extrajudicial. Normalmente, os termos de ajuste de condutas 
abrigam obrigações de fazer e de não fazer e também de pagar quantia, estas representadas 
pelas multas civis impostas, no compromisso, com o papel de cláusula penal condenatória”. 
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo civil ambiental. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 237-238. 

524
 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 58.  



255 
 

instrumento informativo da ação ministerial naquela região territorial. O resultado do 

inquérito também deve ser averbado, em particular, se for caso de arquivamento e 

as suas razões, como informação ambiental completa e exauriente. 

Por sua vez, a Ação Civil Pública é uma ação constitucional voltada para a 

defesa em Juízo da natureza e de outros direitos e, entre as missões institucionais 

do Ministério Público, está em promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos – art. 129, III, da CF.  

Não se olvide da constitucional Ação Popular. Ela é muito importante 

porque permite ao cidadão, por si só, promover na Justiça a proteção do meio 

ambiente, inclusive para invalidar atos da Administração Pública. Deverão responder 

no polo passivo todos aqueles que se beneficiaram com o ato lesivo: 

Se considerarmos que boa parte das condutas ambientais é 
praticada com a aquiescência, ou com a omissão, da administração 
pública, então, seguramente, muitos serão os casos em que se 
poderá ajuizar a ação popular para a sua invalidação, tal como a 
propositura dessa demanda para impedir a construção de aterro 
sanitário sem que tenha ocorrido o estudo prévio de impacto 
ambiental (ato omissivo do Poder Público), ou, ainda, a propositura 
de ação popular para invalidar licença eventualmente concedida em 

desacordo com as normas ambientais. 525 

Também está previsto no Código Florestal catarinense a possibilidade de 

termo de compromisso ao infrator, pelo qual a correção do dano será feita mediante 

a apresentação de projeto técnico, com as medidas a serem adotadas e o 

cronograma de execução: 

Art. 87. As multas previstas neste Código podem ter a sua 
exigibilidade suspensa, quando o infrator, por termo de compromisso 
aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de 
medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação 
ambiental. 

A Lei catarinense prevê que o termo seja publicado no Diário Oficial do 

Estado às expensas do infrator, sob pena de ineficácia. Nos casos de infrações de 

                                            
525

 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo civil ambiental. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 101. 
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pequeno potencial ofensivo e de pessoas com parcas condições econômicas, 

admite-se a publicação no mural e no site oficial do órgão na internet, consoante o 

inciso IX do artigo 88. 526  

Melhor providência é a inscrição no fólio real desses termos de 

compromisso, além de ser perfeitamente viável e encontrar supedâneo nos 

princípios de Direito Ambiental e Registral, bem assim na Lei 6.015/1973. 527 

Poderá também, como já é prática corriqueira, averbar-se na matrícula a 

existência de Ação Civil Pública 528, alertando e prevenindo futuros adquirentes da 

possibilidade de serem impostas obrigações ambientais sobre o imóvel. 

MELO relata que “a Corregedoria-Geral de São Paulo já autorizou a 

publicidade pelo Registro de Imóveis de instauração de inquérito civil investigativo e 

outras peças de informação, sem necessidade de averbação, conforme 

interpretação constante do art. 18 da Lei n. 6.015/73”. Assim, o Ministério Público 

pode oficiar diretamente ao Registro de Imóveis comunicando a existência de 

procedimentos envolvendo questões relativas ao meio ambiente. 529 

O Código Florestal Catarinense prevê a inscrição em dívida ativa das 

multas ambientais, após o trânsito em julgado do processo administrativo, em seu 

artigo 65: “A Fundação do Meio Ambiente - FATMA deve fazer a inscrição em dívida 

ativa dos autuados devedores, bem como a cobrança judicial”.  

A Certidão de Divida Ativa - CDA enseja o fundamento legal para o 
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 Fonte: http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2009/14675_2009_lei.html Acesso em 13 de fev. 2020. 
527

 “Art. 217 - O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe 
as despesas respectivas”. “Art. 246 - Além dos casos expressamente indicados no item II do artigo 
167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, 
alterem o registro”. (Negrito nosso).                 

528
 Para RODRIGUES: “A ação civil pública é, sem dúvida, a técnica processual (módulo, provimentos 
e procedimentos) qeu mais vantagens oferece à tutela jurisdicional do meio ambiente, não 
obstante a condução ativa da demanda seja exclusiva de entes coletivos, estando fora do rol de 
legitimados ativos o indivíduo isoladamente ou em litisconsórcio.” RODRIGUES, Marcelo Abelha. 
Processo civil ambiental, p. 102. 

529
 “Art. 18. Ressalvado o disposto nos arts. 45, 57, § 7o, e 95, parágrafo único, a certidão será 
lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o 
documento arquivado no cartório”. MELO, Marcelo Augusto Santana de. O meio ambiente e o 
registro de imóveis. Em: JACOMINO, Sérgio; MELO, Marcelo Augusto Santana de; CRIADO, 
Francisco de Asís Palácios (Orgs.). Registro de imóveis e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 79. 

http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2009/14675_2009_lei.html
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processo de execução judicial e, assim, pode ser averbado o ajuizamento da 

execução na matrícula do imóvel, nos termos do artigo 615-A do Código de 

Processo Civil: 

Art. 615-A. O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão 
comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das 
partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de 
imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à 
penhora ou arresto. (Negrito nosso). 

A providência, sem dúvida, proporcionará maior efetividade à cobrança 

das multas e sanções ambientais, sejam elas quais forem, bastando que o órgão 

público lavre a Certidão da Dívida Ativa e proponha em juízo a execução do título.  

A Lei 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e 

informações existentes no Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA 

estabelece uma ampla publicidade, em especial no seu artigo 4º: 

Art. 4º Deverão ser publicados em Diário Oficial e ficar 
disponíveis, no respectivo órgão, em local de fácil acesso ao 
público, listagens e relações contendo os dados referentes aos 
seguintes assuntos: I - pedidos de licenciamento, sua renovação e a 
respectiva concessão; II - pedidos e licenças para supressão de 
vegetação; III - autos de infrações e respectivas penalidades 
impostas pelos órgãos ambientais;         IV - lavratura de termos de 
compromisso de ajustamento de conduta; V - reincidências em 
infrações ambientais; VI - recursos interpostos em processo 
administrativo ambiental e respectivas decisões; VII - registro de 
apresentação de estudos de impacto ambiental e sua aprovação ou 
rejeição. Parágrafo único. As relações contendo os dados referidos 
neste artigo deverão estar disponíveis para o público trinta dias após 
a publicação dos atos a que se referem. (Negrito nosso). 

Essa publicação em Diário Oficial, evidentemente, não tem adesão 

popular alguma, restringindo-se a uma mera ficção social e jurídica. Claro está, 

também, que a publicação pode e deve ser feita nos portais da internet dos órgãos 

ambientais, facilitando o acesso a todos e sem quaisquer custos, sejam de 

deslocamento, sejam pela cobrança de taxas ou assemelhados. 

Por outro lado, a publicidade no fólio real é particularmente indicada para 

as hipóteses de “autos de infrações e respectivas penalidades impostas pelos 

órgãos ambientais” e de “lavratura de termos de compromisso de ajustamento de 
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conduta”, porquanto de modo geral as infrações referem-se a algum desrespeito aos 

espaços especialmente protegidos, desmatamento, incêndio, etc. 

É a observação de CARVALHO: 

[...]. Em outras tintas, o registro imobiliário detém função 
imprescindível de dar publicidade às informações que permeiam um 
determinado imóvel. Assim, em face da evolução do direito de 
propriedade, sobretudo no que toca ao desenvolvimento das funções 
social e ambiental da propriedade, a publicidade registrária deve 
refletir fielmente a situação do bem, não apenas em seus aspectos 
patrimoniais e imobiliários, mas também devendo (para alguns 
casos), ou ao menos a podendo (para outros), demonstrar a 
existência de restrições ambientais no imóvel (tais como solo 
contaminado, limitações administrativas, restrições urbanísticas, 
entre outras possibilidades). Esta publicização de atributos e 
restrições ambientais de imóveis não apenas fornece segurança 
jurídica a transações econômicas, como assegura o Princípio da 
Informação e os interesses de terceiros de boa-fé. 530 

Como sabemos, as obrigações ambientais têm natureza propter rem e, 

por isso, acompanham o imóvel até que sejam devidamente cumpridas pelo 

obrigado, razão que determina a sua inscrição no registro imobiliário: 

Entendemos que as infrações administrativas ambientais que forem 
punidas com multa e que possuam relação direta com a propriedade 
imobiliária podem acessar a matrícula respectiva no Registro de 
Imóveis, em razão do efeito da concentração e art. 246 da Lei n. 
6.015/73. A publicidade registral existiria depois de outorga do prazo 
para o proprietário se defender, outorgando maior segurança ao ato. 
531 

Os emolumentos devidos à Serventia, a exemplo das custas nas ações de 

execução fiscal, podem ser pagos ao final do processo pelo devedor.  

De qualquer forma, as informações ambientais de qualquer natureza 

podem e devem ser inscritas no Registro de Imóveis mediante ordem administrativa 

ou judicial, proferidas em processos com respeito ao contraditório e a ampla defesa, 

lá permanecendo nas matrículas até o final dos feitos. Com o resultado, a inscrição-

informação permaneceria ou se retiraria, mediante ordem da mesma autoridade que 
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 CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 53. 

531
 MELO, Marcelo Augusto Santana de. O meio ambiente e o registro de imóveis. Em: JACOMINO, 
Sérgio; MELO, Marcelo Augusto Santana de; CRIADO, Francisco de Asís Palácios (Orgs.). 
Registro de imóveis e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 84. 
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a ordenou inscrever no assento público. 532  

A propósito, vejamos exemplo que a doutrina espanhola propõe: 

Pero, insistimos, la idea es muy importante desde otro punto de vista: 
el de la publicidad y la transparencia. Supongamos que un tercero 
sufre daños como consecuencia de una actividad que se está 
realizando al amparo de una comunicación. Ese tercero podría 
acceder al registro, obtener información sobre qué tipo de actividad 
fue comunicada y proceder a denunciar, si lo estimase oportuno, las 
irregularidades detectadas ante la Administración. [...] 533 

Não só possíveis interessados no imóvel, como também as instituições 

financeiras, exigiriam o adimplemento das obrigações ambientais, a fim de viabilizar 

o negócio e o crédito, tornando eficaz a legislação do meio ambiente pela utilização 

do sistema registral imobiliário. 

O Registro de Imóveis é uma ferramenta não só útil, mas, especialmente 

necessária para maximizar a eficácia do Direito do Ambiente.    

5.5 A publicidade ambiental através do Registro de Imóveis 

Acreditamos que a Lei 10.650, de 16 de abril de 2003, que trata do 

acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, instituído pela Lei 

6.938/1981, mereça uma atualização. 534  

Neste sentido é a observação de MACHADO: 

A Lei 10.650/2003 tem seus méritos, mas não se pode deixar de 
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 Neste parágrafo respondemos aos problemas 5 e 6 da tese: “5) Quais informações ou situações 
relativas à natureza e à preservação/reparação devem ser inscritas na matrícula?  6) Como elas 
adentrarão ao fólio real (ordem administrativa/judicial/lei)? Até quando, uma vez inscritas, devem 
permanecer na matrícula? E como devem ser excluídas? Quem poderia excluí-las?” 

533
 “Mas, insistimos, a ideia é muito importante de outro ponto de vista: o da publicidade e da 
transparência. Suponha que um terceiro sofra danos como resultado de uma atividade que está 
sendo realizada sob a cobertura de uma autorização. Esse terceiro poderia acessar o registro 
imobiliário, obter informações sobre o tipo de atividade comunicada e proceder à uma denúncia, 
se julgar conveniente, das irregularidades detectadas à Administração. [...]” (tradução livre). 
LARRUGA, F. Javier Sanz; PÉREZ, Marta García; GARCÍA, J. José Pernas (orgs). Libre mercado 
y protección ambiental: Intervención y orientación ambiental de las actividades económicas. 
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2013, p. 209.  

534
 Resposta ao problema: “7) Quais alterações legislativas poderiam ser propostas para solução dos 
problemas? Poderiam ser pontuais ou gerais? A competência é federal/estadual/municipal?” 
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afirmar que se tornou insuficiente, diante da velocidade e da 
intensidade dos fatos poluidores dos ecossistemas. Precisamos de 
uma reforma dessa legislação ou, mesmo, de uma antecipação 
voluntária dos órgãos do SISNAMA, propiciando que a Administração 
Pública Ambiental ininterruptamente bata à porta das cidadãs e dos 
cidadãos informando-os, via Internet, do estado do meio ambiente. 
Sem isso a informação se tornará uma partitura chorosa e resignada, 
a ser executada diante de degradações irreversíveis. 535 

O direito à informação ambiental é pressuposto para que a sociedade 

possa agir e influenciar as políticas de governo, dando-se efetividade ao Princípio da 

participação. Então, o acesso facilitado aos dados ambientais, democrático e 

transparente possibilita, de fato, que os governados possam exercer uma cidadania 

crítica e construtiva, não só em relação às políticas públicas, como também no que 

pertine ao progresso econômico que pretendem auferir:  

At the same time, access to information may be viewed as an 
instrument of democratic governance [...], opennes and transparency 
being a prerequisit of executive and corporate accountability to civil 
society. Hence precautionary procedures and safeguards here also 
refer to precaution against encroachments on civil liberties, be they in 
the form of governmentasl attempts at withholding information as a 
source of political power or in the form of industry attempts at 
monopolizing information as a source of economic gain. 536 

Da Lei, destaca-se o artigo 2º, que obriga os órgãos e entidades 

integrantes do SISNAMA a permitir o acesso público aos documentos, expedientes e 

processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as 

informações ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro 

ou eletrônico, especialmente as relativas a: I - qualidade do meio ambiente; II - 

políticas, planos e programas potencialmente causadores de impacto ambiental; III - 

resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de 

                                            
535

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006, p. 209. O autor aborda, especificamente, a Lei 10.650/2003 às páginas 204-213. 

536
 “Ao mesmo tempo, o acesso à informação pode ser visto como um instrumento de governança 
democrática, [...], sendo a abertura e a transparência um pré-requisito da prestação de contas do 
executivo e das empresas à sociedade civil. Portanto, os procedimentos de precaução e 
salvaguardas aqui também se referem à precaução contra invasões das liberdades civis, seja na 
forma de tentativas governamentais de reter informações como fonte de poder político ou na forma 
de tentativas da indústria de monopolizar informações como fonte de ganho econômico” (tradução 
livre). SAND, Peter H. Information disclosure. In: ______. WIENER, Jonathan B; ROGERS, Michel 
D; HAMMITT, James K; SAND, Peter H. (Ed.). The realtiy of precaution: comparing risk 
regulaltion in the United States and Europe. Washington: PRF Press, 2011, p. 324. 
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atividades potencialmente poluidoras 537, bem como de planos e ações de 

recuperação de áreas degradadas; IV - acidentes, situações de risco ou de 

emergência ambientais; V - emissões de efluentes líquidos e gasosos, e produção 

de resíduos sólidos; VI - substâncias tóxicas e perigosas; VII - diversidade biológica 

e; VIII - organismos geneticamente modificados. 

A primeira observação, em termos de atualizar a Lei, é incluir a obrigação 

para que os órgãos integrantes do SISNAMA tenham uma home page na internet  

para melhor difusão das informações, proporcionando maior comodidade no acesso 

à notícia publicada na home page. O cidadão não precisa se deslocar até a entidade 

para ter acesso aos dados ou informes que procura, por exemplo, a respeito das 

ações administrativas e judiciais do ente estatal.  

Segundo a agência Intermidias 538, home page “é a página inicial de um 

site, ou seja, é página de entrada quando o usuário digita o endereço eletrônico de 

um site”. Ela pode ser a responsável por criar aquela denominada primeira 

impressão ao internauta. Além disso, na hipótese do usuário não entrar no website 

pela página inicial, ele acabará por passar na home page para procurar mais 

informações sobre o seu site. Por isso: “Está página precisa ser muito bem 

planejada, pois – em alguns casos – cabe a ela encantar o usuário e atraí-lo a 

navegar pelas páginas internas do seu site”: 

É preciso perceber que o valor da home page enquanto “índice” ou 
“capa” de um site não está sendo questionado – pois ele é, de fato, 
irrevogável. Para que uma home page seja eficiente, devem-se 
concentrar esforços no planejamento da arquitetura de informação e 
estudos de usabilidade, a fim de que a navegação do usuário seja 
fluida o suficiente para que ele encontre o que buscava facilmente. A 
crítica aqui está na supervalorização da home page em detrimento 
das landing pages, páginas que se tornam ainda mais importantes na 
medida em que é nelas onde se encontra o conteúdo – o que o 
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 Importante o destaque feito por THOMÉ: “É necessária a utilização de nova forma de interpretar os 
dados científicos, para que a sociedade perceba, efetivamente, os efeitos dos impactos negativos 
sobre o meio ambiente, a saúde humana e suas próprias vidas. A divulgação de dados científicos 
desvinculada de seus efeitos para o homem apresenta-se como medida inócua e que não 
incentiva a tomada de decisões no sentido da preservação do meio ambiente. [...]”.THOMÉ, 
Romeu. O princípio da vedação de retrocesso socioambiental no contexto da sociedade de 
risco. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014.   

538
 Agência de marketing digital. Fonte: https://www.intermidias.com.br/seo-otimizacao-de-sites/o-que-
e-home-page-landing-pages/> Acesso em 17 de fev. 2020. 

https://www.intermidias.com.br/seo-otimizacao-de-sites/o-que-e-home-page-landing-pages/
https://www.intermidias.com.br/seo-otimizacao-de-sites/o-que-e-home-page-landing-pages/
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usuário, de fato, busca. 

Mas é preciso considerar que, para uma navegação atrativa para o 

usuário, a home page também poderá utilizar a landing page, conhecida também 

como página de aterrissagem ou página de destino. A landing page “é uma página 

estrategicamente criada para uma campanha ou projeto e tem como objetivo atender 

ao máximo as expectativas de quem a visita”, segundo a Intermidias. Ela deve 

carregar conteúdos diferenciados e completos, voltados para um objetivo único e 

focado: “Campanhas de links patrocinados, quando bem executadas, apontam para 

uma landing page. Isso porque, o conteúdo contido nessas páginas são totalmente 

estudados e planejados para seduzir, persuadir e informar o público-alvo”.539 

Adotando-se, legalmente, a obrigação de criar-se as home page e as 

landing page nas entidades do Sistema Nacional do Meio Ambiente, pensamos que 

essa seria a fórmula atualizada para não só fornecer informação ambiental, como 

também fornecer um acesso adequado, fácil, intuitivo e atrativo para o usuário do 

sistema de busca.  

Essa tecnologia já faz parte do nosso cotidiano, não sendo custosa e nem 

tampouco dispensável, porque nossa população é uma das mais interligadas pela 

internet, utilizando-se em larga escala de smart phones e computadores. 

Como a Administração Pública está ungida ao Princípio da legalidade, nos 

parece mais eficaz uma alteração legislativa, impondo-se aos órgãos públicos esta 

obrigação. Assim, sugerimos que a redação do artigo 2º, caput, seja atualizada para 

os seguintes termos: 

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, 
indireta e fundacional, integrantes do Sisnama, ficam obrigados a 
permitir o acesso público aos documentos, expedientes e processos 
administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas 
as informações ambientais que estejam sob sua guarda, pela 
internet em home page e landing page, em meio escrito, visual, 
sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a: [...].  

Igualmente, merece ser atualizado o § 1º do artigo 2º da Lei, 
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 Fonte: https://www.intermidias.com.br/seo-otimizacao-de-sites/o-que-e-home-page-landing-
pages/> Acesso em 17 de fev. 2020. 
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possibilitando que o requerimento escrito possa ser feito pela home page da 

entidade, mediante um link 540 específico: 

§ 1º Qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de 
interesse específico, terá acesso às informações de que trata esta 
Lei, mediante requerimento escrito ou por e. mail ou requerimento 
na página da entidade na internet, no qual assumirá a obrigação 
de não utilizar as informações colhidas para fins comerciais, sob as 
penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, 
assim como de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a 
divulgar os aludidos dados.  

Outro artigo que pode ser melhorado, mediante a utilização da informática 

e de uma interação direta com o Registro de Imóveis, é o caput do artigo 4º: 

Art. 4º Deverão ser publicados em Diário Oficial e ficar disponíveis, 
no respectivo órgão, em local de fácil acesso ao público, listagens e 
relações contendo os dados referentes aos seguintes assuntos: [...]. 

A nova redação incluiria na home page da entidade as publicações de 

todas as informações previstas no rol do artigo 4º, especialmente quando possível a 

identificação do titular do domínio do imóvel no registro imobiliário, caso em que a 

informação seria compartilhada com a respectiva serventia do Registro de Imóveis. 

Desta forma, haveria plena publicidade, lembrando que nos parece bastante 

escassa a possibilidade de uma pessoa de deslocar até o órgão ambiental para ler 

um mural... 

Assim, propõe-se a seguinte redação:  

Art. 4º Deverão ser publicados em Diário Oficial e na home page do 
órgão na internet e ficar disponíveis, no respectivo órgão, em local 
de fácil acesso ao público, listagens e relações contendo os dados 
referentes aos seguintes assuntos: [...]. 

Sugere-se a inclusão de um parágrafo, a fim de que a entidade ambiental 

comunique, obrigatoriamente, ao Registro de Imóveis as ocorrências previstas nos 

incisos III, IV e V, respectivamente: os autos de infrações e respectivas penalidades 

impostas pelos órgãos ambientais; a lavratura de termos de compromisso de 

                                            
540

 “inf elemento de hipermídia formado por um trecho de texto em destaque ou por um elemento 
gráfico que, ao ser acionado (ger. mediante um clique de mouse), provoca a exibição de novo 
hiperdocumento”. Fonte: https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&q=o+que+%C3%A9+link%3F  > Acesso em 17 fev. 2020. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=o+que+%C3%A9+link%3F
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=o+que+%C3%A9+link%3F
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ajustamento de conduta; e, reincidências em infrações ambientais. Basta, tão 

somente, que no processo administrativo a autoridade indique o número da 

matrícula do imóvel onde se deu a infração ambiental.  

Destarte, teríamos dois parágrafos:  

§ 1º. Nos casos dos incisos III, IV e V, a autoridade deverá oficiar 
ao Registro de Imóveis para averbação das informações, após 
esgotados os recursos administrativos.  

§ 2º. As relações contendo os dados referidos neste artigo deverão 
estar disponíveis para o público trinta dias após a publicação dos 
atos a que se referem. 

Finalmente, uma pequena inclusão no artigo 5º da Lei, uma vez que não 

tem mais sentido um pedido por e.mail e uma resposta “nos autos” ou “por meio de 

carta”. Neste diapasão, basta incluir a seguinte hipótese: 

Art. 5º O indeferimento de pedido de informações ou consulta a 
processos administrativos deverá ser motivado, sujeitando-se a 
recurso hierárquico, no prazo de quinze dias, contado da ciência da 
decisão, dada diretamente nos autos ou por meio de e. mail ou carta 
com aviso de recebimento, ou em caso de devolução pelo Correio, 
por publicação em Diário Oficial. 

Cabe frisar que há competência legislativa comum em matéria ambiental, 

nada impedindo que Estados e Municípios editem legislação obrigando o órgão 

ambiental local a comunicar as informações ao Registro de Imóveis por e. mail e por 

canais oficiais pela internet, uma vez que tal obrigação está constitucionalmente 

amparada pelos Princípios ambientais.  

A norma pode ter caráter geral, ou seja, determinar que quaisquer 

informações ambientais, desde que vinculadas a obrigações de prevenção e 

reparação, devem adentrar ao sistema registral, mediante comunicação formal do 

órgão com a serventia. Assim, teríamos total transparência e publicidade. 541    

O relacionamento entre as entidades do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente e as serventias do Registro de Imóveis também pode ser objeto de 

                                            
541

 Aqui vemos a explicitação do problema 7 da tese: “7) Quais alterações legislativas poderiam ser 
propostas para solução dos problemas? Poderiam ser pontuais ou gerais? A competência é 
federal/estadual/municipal?” 
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resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), uma vez que como 

órgão consultivo e deliberativo, tem toda a legitimidade para criar mecanismos de 

efetiva publicidade de quaisquer informações ambientais relevantes, que possam 

através do registro imobiliário, ter maior eficácia e utilidade para defesa do meio 

ambiente.  

Destarte, é urgente pensar para um futuro próximo que o Registro de 

Imóveis seja acolhido formalmente pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA, como um órgão de auxílio e de consulta, porquanto seu objeto é a 

propriedade urbana e rural, tendo a capilaridade, a organização e o dinamismo 

necessários ao bem servir o meio ambiente nacional. 

Talvez seja essa a iniciativa mais inovadora para o meio ambiente pátrio, 

pois estabeleceria de uma vez por todas o intercâmbio de informações entre os 

diversos órgãos de defesa ambiental e o Registro de Imóveis. 542 

Por outro lado, a publicidade dos inquéritos civis do Ministério Público, 

ações civis públicas, dos termos de ajustamento de conduta, dos compromissos e de 

acordos similares, além dos autos de infração ambiental, tem potencial para ser 

objeto de uma norma infralegal, que delibere sobre publicidade ambiental nestes 

expedientes, dando-lhes transparência. Destarte, dada sua corriqueira aplicação na 

práxis forense, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ 543 e as Corregedorias de 

Justiça dos Tribunais tem competência para adotar Resoluções contemplando essas 

hipóteses, o que traria maior segurança jurídica para todos os envolvidos, além de 

ser meio mais expedito e informal que uma Lei. 

A melhoria dos índices de informação e de educação da sociedade pode 

colaborar diretamente para o aumento do zelo com o meio ambiente, como leciona 

MATEO:  

                                            
542

 Problema 4 da tese: “4) O que fazer para melhorar o intercâmbio de informações entre os órgãos 
administrativos e judiciais com o registro imobiliário?” 

543
 Exemplos recentes: Provimento 109/2020 que cria o “serviço público de registro de imóveis 
eletrônico” e o Provimento 106/2020 que trata da “adoção e utilização, do sistema eletrônico – 
APOSTIL – distribuído pelo Conselho Nacional de Justiça, para a confecção, consulta e gestão de 
apostilamentos em documentos públicos, realizados em todas as serventias extrajudiciais do país, 
e dá outras providências”. Fonte: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3356 Acesso em 10 nov. 
2020. 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3356
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Un ciudadano educado e informado está en perfectas condiciones 
para colaborar con los poderes públicos en el mejor tratamiento de 
los problemas ambientales, sin perjuicio de que directamente los 
particulares ajusten ambientalmente sus conductas y de que, en 
cuanto consumidores y usuarios de servicios, con su selección 
influyan en la mejora ambiental de la oferta, entrando así en el juego 
del mercado, objetivos estos que tiene presente el Reglamento 
880/92 sobre Ecoetiquetas, difícilmente aplicado entre nosotros por 
el RD 598/1994, y el 1836/93 sobre Auditoría Ambiental. 544 

Assim, termina este último Capítulo, realçando que a verdadeira 

publicidade ocorre quando o Poder Público transmite a informação 

independentemente de solicitação de qualquer interessado, dando transparência a 

esses dados por diversos meios e formas, em especial, pelos registros públicos.  

Outrossim, o fim último da publicidade ambiental é a defesa da natureza 

e, neste objetivo, não podemos ser tímidos 545, devendo aproveitar todo o 

ferramental que o Estado brasileiro nos fornece, em especial, pela maior utilização 

do Registro de Imóveis em prol da sustentabilidade.   

 

 

 

 

 

 
                                            
544

 “Um cidadão educado e informado encontra-se em perfeitas condições para colaborar com os 
poderes públicos no melhor tratamento dos problemas ambientais, sem prejuízo do fato de os 
indivíduos adequarem diretamente o seu comportamento ambientalmente e que, como 
consumidores e utilizadores dos serviços, com a sua escolha possam influenciar a melhoria 
ambiental da oferta de produtos, entrando assim no jogo do mercado, objetivos que estão 
presentes no Regulamento 880/92 sobre Rótulos Ecológicos, dificilmente aplicado entre nós pelo 
RD 598/1994, e 1836/93 sobre Auditoria Ambiental” (tradução livre). MATEO, Ramón Martín. 
Manual de Derecho Ambiental. 2. ed. Madrid: Editorial Trivium, 1998, p. 58. 

545
 “We may not know every detail of doing the right thing, but the direction of the required actions is 
clear: to ensure the habitability of the biosphere while maintaining human dignity”. SMIL, Vaclav. 
Growth. Cambridge: The MIT Press, 2019, p. 512. “Podemos não saber todos os detalhes de 
como fazer a coisa certa, mas a direção das ações necessárias é clara: garantir a habitabilidade 
da biosfera, mantendo a dignidade humana” (tradução livre). 
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CONCLUSÕES 

O Registro de Imóveis é o berço de todas as informações relevantes 

sobre a propriedade imobiliária, gerando segurança e confiabilidade para a 

população. Graças ao Princípio da publicidade qualquer pessoa pode requerer, sem 

necessitar de justificativa, informações que estejam guardadas na serventia a 

respeito da situação de um bem lá matriculado, operando-se uma acessibilidade e 

transparência irrestritas. Assim, a certidão imobiliária necessita espelhar todos os 

dados relevantes do imóvel, tais como a descrição do bem, com seus limites e suas 

confrontações, o titular do domínio, a cadeia sucessória, a existência de ônus reais 

ou pessoais e, especialmente, as informações ambientais relevantes que gravam o 

bem de raiz. 

Apesar da sua importância para a sociedade e para a eficácia do Direito 

do Ambiente, os elementos informativos que importam para a defesa, preservação e 

recuperação da natureza raramente se encontram contemplados no Registro de 

Imóveis. A efetividade das normas ambientais se esvai por completo quando não há 

a inscrição de seus efeitos na matrícula.  

Assim, com relação ao problema da eficácia do Direito Ambiental, em 

virtude da acanhada utilização do registro imobiliário como instrumento necessário à 

defesa do meio ambiente, indaga-se: por que as informações relativas aos ônus, às 

sanções e às obrigações ambientais não chegam às serventias do Registro de 

Imóveis? 

Destarte, estabelecemos duas hipóteses para a pesquisa: 

1) A ausência de uma base principiológica comum que justifique e legitime 

uma legislação integradora e harmonizadora entre o Direito Ambiental e o Direito 

Registral, provoca falhas no sistema de proteção do meio ambiente, que não se 

utiliza ou mal utiliza as serventias de Registro de Imóveis para fins de publicidade, 

transparência e segurança jurídica. 

2) A inexistência de normas legais que imponham a publicização de 

litígios administrativos e/ou judiciais entre os órgãos de defesa ambiental e os 
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proprietários das áreas atingidas no Registro de Imóveis, diminui a eficácia desses 

mecanismos de atuação estatal, que trabalham isolados e não em conjunto, 

deixando de somar esforços.  

A primeira hipótese proposta neste trabalho foi objeto de estudo nos 

Capítulos 1, 2 e 3. 

No Capítulo 1, ficou clara a importância dos Princípios para o sistema 

jurídico pátrio, especialmente, nas suas funções de orientação, sistematização e 

harmonização do Direito público, porquanto eles nos incentivam a procurar soluções 

para os mais variados problemas, sendo fecundos e promissores elementos de 

persuasão, além de portadores de enorme potencial teórico para diversas aplicações 

no cotidiano jurídico.  

As normas se constituem de regras e Princípios: as regras são normas 

que ordenam a realização, a proibição ou a permissão de determinada conduta, 

enquanto os Princípios são normas que impõem que algo deva ser feito na maior 

amplitude fática e jurídica possível, sendo que ambos possuem a mesma carga de 

efetividade, normatividade e cogência, ou seja, têm a mesma força jurídica.  

No que tange à interpretação da Carta Magna, destacam-se os seguintes 

axiomas: a unidade e a coerência interna do sistema constitucional; a máxima 

efetividade de seus preceitos; a harmonização entre as normas constitucionais; a 

força normativa da Constituição por sua leitura contextualizada e seu efeito 

integrador político e social.  

No Capítulo 2, foram descritos 23 (vinte e três) Princípios de Direito 

Ambiental, todos relacionados e classificados pela doutrina em temos 

constitucionais, legais e sistêmicos. Entre eles, devem ser revistos aqueles mais 

úteis aos propósitos do presente estudo, em particular, aos desígnios de 

solucionarmos a hipótese primeira do trabalho.  

O Princípio do direito ao meio ambiente equilibrado tem assento no artigo 

225 da Carta Magna, verdadeira regra matriz do Direito Ambiental pátrio, ao dispor 

que todos “têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
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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”. O Princípio reclama, para sua efetividade, que o Direito do Ambiente 

contenha regras e instrumentos capazes para prevenir ou reparar o dano ambiental, 

a poluição, a destruição da biodiversidade e dos ecossistemas. Assim, por força 

deste Princípio, o Registro de Imóveis pode e deve ser chamado a colaborar nesse 

esforço coletivo, mormente porque se trata de um serviço público delegado, 

consoante artigo 236 da CF.  

Como o Registro de Imóveis faz parte do sistema legal que ampara a 

economia, trazendo-lhe segurança jurídica, nada mais desejável que esse escopo 

também abranja o espectro ambiental da nossa cadeia econômica, visando uma 

denominada segurança jurídica ambiental para nossos investidores e para todos os 

cidadãos.  

No que tange ao Princípio do poluidor-pagador, evidentemente, aquele 

que degradou deve ser onerado com os custos da reparação ambiental. Por óbvio, 

essa recomposição nem sempre é voluntária, tendo o Estado que lançar mão dos 

seus atributos e prerrogativas para buscar a reparação da natureza, entre eles as 

ações administrativas pré-processuais, como o termo de ajustamento de conduta, ou 

processuais, como a ação civil pública. De qualquer forma, esses expedientes 

podem vir acompanhados do apoio do registro imobiliário, no sentido de inscrever na 

respectiva matrícula os ajustes realizados com o proprietário, ou, ainda, a simples 

existência da ação judicial, como maneira de fomentar o cumprimento da obrigação 

ambiental presente ou futura, dando-se efetividade ao Princípio da reparação, 

igualmente expresso no artigo 225, § 3º, da CF.  

Essas averbações imobiliárias podem se concretizar através de dois 

Princípios bastante conhecidos: o da precaução e o da prevenção. Ambos, apesar 

de algumas diferenças, levam em conta que as agressões à natureza, uma vez 

consolidadas, são de difícil, demorada e custosa reparação.  

A informação e a publicidade constituem o núcleo de um Princípio de 

fundamental importância para a defesa do meio ambiente, impondo-se ao Estado a 
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obrigação de divulgar todas as informações que interessam aos cidadãos sobre as 

condições do meio ambiente, alertando-os sobre questões que afetam diretamente 

sua saúde e suas condições de vida, ou seja, o Poder Público deve ser transparente. 

Uma sociedade bem informada tem condições de participar ativamente das decisões 

estatais, bem como de questioná-las e buscar a eficiência da máquina pública na 

prevenção e solução dos problemas que a atingem. 

Bem por isto, existe entre nós o Princípio da participação, ao determinar 

que o Poder Público assegure que a população tenha a oportunidade de colaborar 

nos processos decisórios, em especial os legislativos. Esse trinômio - informação, 

publicidade e participação - encontra guarida no Direito Registral, que igualmente, 

acolhe o Princípio da publicidade como regra básica e verdadeira missão 

institucional dos registros públicos brasileiros.   

Do multicitado artigo 225, da Constituição Federal, extrai-se o Princípio da 

obrigatoriedade da intervenção do Poder Público na defesa do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as gerações, dado o caráter indisponível do bem 

denominado meio ambiente. Assim, o Estado é obrigado a intervir com sua força 

normativa, executiva e judicial, atuando em prol da preservação da natureza, como 

órgão regulador das atividades econômicas e sociais. 

A atividade pública desempenhada pelas serventias imobiliárias, por força 

do artigo 236 da CF, impõe aos registradores brasileiros a colaboração efetiva para o 

cumprimento do mandamento constitucional, exigindo-se dos titulares uma postura 

ativa e combativa em prol da natureza, vencendo-se, com base nesta seara 

principiológica, antigas tradições, interpretações e formalidades, próprias de uma 

cultura cartorialista, que já não cabe mais nos nossos tempos.  

O Princípio do controle do poluidor pelo Poder Público, com previsão no 

artigo 23 da Carta Magna, estabelece a competência comum de todos os entes 

políticos contra a poluição, firmando-se uma verdadeira solidariedade federativa para 

a proteção do meio ambiente. O exercício desta obrigação estatal se dá pelo poder 

de polícia inerente ao Estado, que se caracteriza, em geral, pela limitação dos 

direitos individuais patrimoniais, consistentes em atividades econômicas 
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potencialmente agressivas ou mesmo poluidoras. Um dos instrumentos de controle, 

a par de outros, são os estudos de impacto ambiental, que podem ir ao Registro de 

Imóveis para sua maior efetividade, publicidade e segurança jurídica. 

Não menos importante, o Princípio da função socioambiental da 

propriedade está assentado no artigo 5º da Constituição ao assegurar o direito de 

propriedade e sua função social. A propriedade deve estar voltada ao bem estar de 

todos e ao equilíbrio do meio ambiente. Uma das ferramentas para cumprimento da 

função social é, sem dúvida, o Registro de Imóveis, porquanto atua como uma 

instituição voltada ao controle de legalidade de empreendimentos imobiliários, bem 

assim à garantia da publicidade da informação ambiental.     

Estes são os Princípios ambientais mais importantes para construção de 

uma base principiológica para iluminar o Direito Registral, porque constituem as 

estruturas e os alicerces do Direito do Ambiente no Brasil, sendo de observância 

obrigatória para todos – Poderes Públicos e sociedade. Desta forma, precisam ser 

cumpridos para que não ocorra o comprometimento da eficácia, não só da nossa 

Constituição, mas de todo o arcabouço jurídico. A compreensão e real aplicação 

diária dos Princípios nas atividades estatais próprias ou delegadas determinará o 

nível de proteção ambiental a que chegaremos na atualidade e no futuro, bem como 

o nível de solidariedade intergeracional a que estamos dispostos a realizar. 

Na busca da confirmação da hipótese 1, foram estudados os Princípios 

gerais do Direito Registral no Capítulo 3, onde são descritos 26 (vinte e seis) 

Princípios, todos relacionados e classificados pela doutrina em temos 

constitucionais, legais e sistêmicos. 

Cabe ao exegeta dar aos Princípios a inteligência necessária para que o 

sistema se estruture e se mantenha hígido, aflorando o sentido e o alcance dos 

Princípios na aplicação das normas que os concretizam no dia-a-dia das serventias. 

São os verdadeiros guias do registro imobiliário, economizam e racionalizam a 

atividade de todos os operadores jurídicos envolvidos e, a partir deles, é possível 

entender o funcionamento do sistema que eles informam.  
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É importante estabelecer que os Princípios que regem o Direito Registral 

tem natureza instrumental e, neste afã, devem cumprir misteres de execução e 

concreção quando chamados a auxiliar o Direito Ambiental na seara imobiliária.  

O Princípio da especialidade obriga à observância dos elementos da 

matrícula, tanto objetivos – metragens e confrontações do imóvel , quanto subjetivos 

– qualificação das pessoas envolvidas no negócio ou ato -, de tal forma que haja 

perfeita coincidência desses dados.  

Esse Princípio deverá ser observado nas comunicações oficiais entre os 

órgãos ambientais e/ou judiciais com os Registros de Imóveis, porquanto não será 

possível realizar qualquer inscrição na matrícula sem observância de seus 

elementos mínimos, sob pena de realizar ato em imóvel diverso daquele pretendido 

ou afetado pela ordem. Esse cuidado evitará idas e vindas de documentos, com 

inegável prejuízo à eficácia das pretensões ambientais sobre a propriedade, sobre a 

execução de acordo ou, ainda, de quaisquer outros ajustes ou obrigações impostas 

em procedimento administrativo ou judicial.  

O Princípio da presunção de legitimidade e veracidade confere a 

autenticidade e a eficácia ao registro público, tendo-se como verdadeiros os atos e 

fatos jurídicos inscritos na matrícula do imóvel, até que tal anotação seja cancelada 

por ordem judicial ou administrativa.  

Bem por isto, a comunicação entre o Registro de Imóveis e os outros 

órgãos públicos deve ser oficial, exigindo-se, por exemplo, a certificação de origem 

do documento a ser incorporado à matrícula do bem de raiz.  

As presunções deságuam no Princípio da fé pública, que tem seu 

fundamento na necessidade social de confiança, estabilidade e harmonia, mediante 

a consideração de certeza e de autoridade que se conferem às relações jurídicas 

devidamente autenticadas por um tabelião de notas e registradas em órgãos 

públicos.  

O Princípio da publicidade informa que o registro torna transparente a 

situação estampada na matrícula, deixando acessível a toda a população o 
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conhecimento dos atos e fatos ali inscritos, mediante a expedição de certidões pelo 

oficial da serventia. Esse Princípio combina, funcionalmente, com o Princípio da 

informação ambiental, maximizando-o. A publicidade registral confere notoriedade 

aos dados e aos fatos, de forma segura, eficaz, perene e próxima da população. 

Uma informação sem a devida divulgação é capenga e deixa de existir pelo 

esquecimento, pois depende essencialmente da publicidade para ter eficácia social. 

Assim, a informação ambiental guardada nos escaninhos dos órgãos administrativos 

e não publicada no registro imobiliário é uma verdadeira não informação.   

O Princípio da legalidade decorre da natureza pública da delegação 

atribuída aos registradores pelo artigo 236 da CF. Assim, atuam eles como 

verdadeiros fiscais da lei, ao garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a 

eficácia dos atos jurídicos a ele submetidos em seu mister. Como integrantes da 

Administração Pública indireta, a eles se aplicam os Princípios do artigo 37 da Carta 

Magna.  

A Lei de Registros Públicos ordena que, para cada unidade imobiliária, 

deve corresponder uma só matrícula, concretizando o Princípio da unidade matricial, 

a ser combinado com o Princípio da concentração, o qual determina que todos os 

atos e fatos pertinentes ao imóvel sejam inscritos na sua matrícula. Não fosse assim, 

seria frustrada não só a finalidade da unicidade matricial, como também a função de 

publicidade e segurança jurídica do sistema imobiliário. Pelos Princípios em 

comunhão, a história jurídica de um bem imóvel pode ser recriada e conhecida pela 

série de registros constantes da sua matrícula.  

Durante o desenrolar dos Capítulos 2 e 3, as contribuições da 

jurisprudência demonstraram que os Princípios têm sido utilizados para solução de 

inúmeros e complexos processos judiciais, resultado da sua vívida força para a 

interpretação, a sistematização e a harmonização do sistema jurídico brasileiro como 

um todo.  

Os Capítulos 1 a 3 referem-se à hipótese 1.  

Verificou-se que não foi firmada, pela doutrina pátria, uma base 
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principiológica comum que funcione como ponte entre o Direito Ambiental e o Direito 

Registral. Não foram identificados autores que estabelecessem esta ligação de 

forma clara e expressa, sejam de Direito Ambiental, sejam escritores de Direito 

Registral.  

Essa constatação proporciona o entendimento do porquê da ausência de 

uma legislação integradora e harmonizadora entre esses dois ramos do Direito 

brasileiro, provocando falhas no sistema de proteção da natureza, que pouco se 

utiliza do Registro de Imóveis como ferramenta para a eficácia do Direito do 

Ambiente para fins de publicidade, transparência e segurança jurídica.  

No Capítulo 4 procura-se suprir essa lacuna na doutrina.  

A legitimação de uma base principiológica, ligando o Direito do Ambiente 

ao Direito Registral, tem como ponto de partida a função ambiental do Registro de 

Imóveis, decorrência de ser parte integrante do Poder Público, uma vez que exerce 

atividade pública delegada, consoante artigo 236 da nossa Constituição.  

Desta forma, os Princípios ambientais e registrais aptos a formar a base 

principiológica, a qual servirá de ponte entre os dois ramos do Direito, são os 

seguintes:  

1) O Princípio do direito ao meio ambiente equilibrado se irradia a todo 

ordenamento jurídico e, assim, legitima toda e qualquer intervenção em prol da 

natureza no registro imobiliário; 

2) Os Princípios ambientais da precaução, da prevenção, da reparação, 

do controle do poluidor, da função socioambiental da propriedade e da 

sustentabilidade se aplicam ao Direito Registral, encontrando no Princípio da 

publicidade registral a possibilidade de maximizar seus efeitos jurídicos, pelo acesso 

irrestrito às informações contidas na matrícula;  

3) O Princípio da informação ambiental tem seu espaço garantido e sua 

eficácia aumentada com a inscrição de dados e de elementos informativos nas 

matrículas dos imóveis;  
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4) O Princípio da fé pública registral confere às informações ambientais 

inscritas os atributos de veracidade e legitimidade, proporcionando a segurança 

jurídica necessária à defesa do meio ambiente, gerando credibilidade aos dados 

noticiados;  

5) O Princípio da obrigatoriedade de intervenção do Poder Público em 

defesa do meio ambiente determina que os órgãos ambientais compartilhem as 

informações e estabeleçam cooperação institucional em prol da sustentabilidade 

com o Registro de Imóveis. 

A propriedade imóvel tem uma função social que não se resume mais à 

figura do seu proprietário, transcendendo a uma posição de verdadeiro usufruto 

ambiental-social. Da mesma forma, a serventia imobiliária mudou seu perfil, não 

mais gerando apenas a proteção de um bem econômico, mas adquirindo uma 

função ambiental imbricada com o novo direito de propriedade e suas 

especificidades.  

Assim, é mister que forneça à população quaisquer informações, 

especialmente as de caráter ambiental, as quais se revelam de primordial 

importância para a tutela dos direitos insculpidos no artigo 225 da Carta Magna e 

segurança jurídica negocial, imprescindível ao desenvolvimento econômico e social 

da nação.  

Nesse sentido, todos os Princípios e institutos de Direito Registral podem 

e devem servir de instrumentos para assegurar o assentamento de dados relativos 

ao meio ambiente que pairam sobre determinada área, bem assim de sua 

publicidade e acesso a todos os interessados, de molde a garantir não só a 

segurança jurídica dos negócios imobiliários, mas igualmente a concretização e a 

eficácia da legislação protetora do meio ambiente, de acordo com os Princípios que 

norteiam o Direito Ambiental. 

As serventias de Registro de Imóveis poderão se converter em ofícios 

ambientais, recebendo e descentralizando a prestação de informações ao público 

que contribuam para a preservação do meio ambiente. 



276 
 

A publicidade registral das posturas urbanísticas e agrárias de índole  

ambiental proporciona um controle de legalidade muito mais efetivo, tanto para o 

Poder Público, quanto para a coletividade. A atividade fiscalizatória é complexa e é 

exigível dos órgãos ambientais que, coadjuvados pelo Registro de Imóveis e pela 

sociedade, têm muito mais possibilidade de ser eficaz na proteção da natureza.    

Mas para que ocorra a publicidade registral das medidas preventivas ou 

restauradoras do meio ambiente são necessários cuidados, evitando-se o 

cometimento de alguma ilegalidade, abuso ou erro. Não podemos esquecer que 

precisa ser observado, sob pena de nulidade absoluta do procedimento, a ampla 

defesa e o contraditório, antes de se promover a publicação na matrícula. Com este 

cuidado, inerente a qualquer processo administrativo ou judicial, evitam-se 

equívocos, dando ao próprio registro mais segurança jurídica e confiabilidade. 

No Capítulo 4 tem início o estudo da hipótese 2. O artigo 225 da 

Constituição estabeleceu que, para assegurar a efetividade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público definir, “em todas 

as unidades da Federação, 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”.  

Tal dispositivo foi regulamentado pela Lei 9.985/2000, que dispôs sobre o 

sistema nacional de unidades de conservação, destinado a criar e preservar espaços 

territoriais que apresentam características naturais relevantes para a nação.  

A norma merece uma crítica, pois a Lei pecou ao deixar de exigir, 

expressamente, para aquelas unidades compostas de áreas particulares, a inscrição 

das limitações e obrigações ambientais nas matrículas das propriedades inseridas 

na unidade conservacionista.   

A publicidade ficta decorrente da publicação em Diário Oficial do ato que 

dá origem à unidade não é suficiente. O meio ambiente necessita da publicidade 

real, que somente o Registro de Imóveis pode conferir. A averbação das medidas de 
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proteção confere maior eficácia à Lei ambiental, bem assim segurança jurídica para 

o mercado imobiliário na região atingida pelo estabelecimento da unidade 

conservacionista.  

Assim, se ela pode ser criada por Decreto do Poder Público federal, 

estadual ou municipal, podem vir também pelo mesmo ato as restrições ao direito de 

propriedade (quem pode o mais, pode o menos), cabendo ao ente político que criou 

a unidade comunicar as limitações ao registro imobiliário respectivo. Devemos 

lembrar que esse zoneamento é obrigatório para a regulamentação das atividades 

econômicas permitidas nestas áreas protegidas. 

É um ato de verdadeira gestão ambiental. No artigo 246 da Lei 

6.015/1973 se encontra a viabilidade normativa para o assento das restrições na 

matrícula, pois prescreve que serão inscritas as ocorrências que alterem o registro, 

podendo a averbação ser provocada por qualquer pessoa interessada ou 

organização civil, a teor do artigo 217 da LRP.  

O Capítulo 5 teve por escopo o estudo de outros espaços territoriais 

especialmente protegidos, juntamente com as questões relativas à poluição do solo 

e à poluição por resíduos sólidos. Foram abordados, também, diversos instrumentos 

para garantir o cumprimento das sanções e obrigações ambientais, além das 

necessárias atualizações e proposições para o aperfeiçoamento de algumas normas 

do nosso cabedal legislativo.  

Na legislação brasileira destacam-se outras áreas que apresentam 

características especiais que devem ser preservadas. A sua gênese se dá, em geral, 

por leis ordinárias em virtude de diversos fatores além da preservação ambiental, 

tais como a necessidade de zoneamento urbano, de regramento próprio para os 

loteamentos, da função social pela regularização fundiária, etc. 

Assim, são de extrema importância as Áreas de Preservação Permanente 

e de Reserva Legal previstas no Código Florestal (Lei 12.651/2012), as áreas 

impedidas de serem loteadas, conforme a Lei de Parcelamento do Solo Urbano - Lei 

6.766/1979, as diretrizes e proibições fixadas no Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964), 
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no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e nos Planos Diretores dos Municípios, 

entre outras normas de regulação do espaço territorial. 

As serventias imobiliárias, por força do Princípio do direito ao meio 

ambiente equilibrado, devem recepcionar as informações ambientais provenientes 

da legislação, com os cuidados relativos ao Princípio da qualificação registral, zelo 

este que deve observar o ordenamento jurídico constitucional e legal como um todo 

sistêmico e harmonioso, em especial, dando-se cumprimento e efetividade à Lei 

10.650/2003, que cristaliza o Princípio do acesso à informação ambiental.  

A publicidade conferida pelo registro público, seja das posturas 

urbanísticas, seja das agrárias, seja das ambientais, proporciona um controle de 

legalidade muito mais atualizado e presente, porque já se inicia no Registro de 

Imóveis, pela atividade fiscalizadora de qualificação dos títulos apresentados ao 

registrador. Ou seja, de longa data a serventia faz parte de uma rede de proteção 

estatal, merecendo expandir seus horizontes para maior eficácia do Direito do 

Ambiente.   

O novo Código Florestal - Lei 12.651/2012 - estabeleceu normas gerais 

sobre a proteção da vegetação, das Áreas de Preservação Permanente e das áreas 

de Reserva Legal, dispondo que as obrigações previstas na Lei têm natureza real e 

são transmitidas ao sucessor, em qualquer hipótese, no caso de transferência do 

domínio ou da posse do imóvel rural, ou seja, são as conhecidas obrigações propter 

rem. 

O Código definiu as Áreas de Preservação Permanente e as de Reserva 

Legal no artigo 3º. Para fins de proteção jurídica das Áreas de Preservação 

Permanente, o artigo 7º da Lei estabelece que a obrigação de recomposição dessa 

área tem natureza real (Princípio registral da inscrição), sendo transmitida ao 

sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel, devendo ser 

identificada mediante o georreferenciamento, conforme os requisitos do artigo 176 

da Lei de Registros Públicos. 

Com este cuidado, atendemos vários Princípios de Direito Ambiental, em 
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particular, os do meio ambiente equilibrado, do direito à sadia qualidade de vida, da 

sustentabilidade, da informação, da participação, da publicidade, bem assim 

Princípios de Direito Registral, como os da inscrição, da concentração, da 

informação, da especialização, da continuidade, da fé pública, da tipicidade, da 

legalidade, da eficácia e da qualificação registral. 

Claro está que não compete ao registro imobiliário investigar para 

identificar as Áreas de Proteção Permanente e de Reserva Legal existentes nas 

matrículas, devendo os órgãos ambientais providenciar ou fomentar a discriminação 

dessas terras ex officio, em obediência ao Princípio da obrigatoriedade de 

intervenção do Poder Público, a fim de que as matrículas envolvidas nestas áreas 

espelhem a verdade real, independentemente de uma negociação entre particulares 

que cause essa averbação. 

Nos imóveis rurais o Oficial da serventia deverá, por ocasião da 

qualificação do título levado ao registro, verificar a existência ou não de Áreas de 

Proteção Permanente na propriedade, podendo exigir uma declaração negativa do 

transmitente, baseada em Anotação de Responsabilidade Técnica de um engenheiro 

ambiental/florestal ou outro profissional habilitado pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura – CREA, com fundamento no artigo 7º, § 2º, da Lei 

12.651/2012.  

Quanto à Reserva Legal, o titular da área deverá indicar e requerer a 

localização dessa porção em sua propriedade, iniciando-se com a inscrição 

obrigatória no Cadastro Ambiental Rural – CAR e a respectiva aprovação pela 

autoridade ambiental. Cumpridos os requisitos legais, a inscrição no cadastro é 

automática. Não obstante, o registro no CAR desobriga a averbação no RI.  

Melhor seria se, uma vez realizado o cadastro pelo órgão ambiental que 

recebeu o pedido e o habilitou, houvesse uma imediata comunicação ao registro 

imobiliário para a respectiva averbação da Reserva Legal. O contato seria oficial, 

direto e exaustivo quanto à caracterização da área, atuando o Registro de Imóveis 

em auxílio ao órgão administrativo, independentemente de qualquer iniciativa do 

particular, gerando mais eficácia ao Direito Ambiental.  
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Aliás, não há qualquer dificuldade, porquanto o artigo 18 do Código 

Florestal determina que a “inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a 

apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das 

coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração”, obedecendo ao 

Princípio registral da especialização. 

Essa providência enseja não só o estabelecimento da Reserva Legal na 

matrícula, como também resulta em maior eficácia ambiental pela publicidade 

conferida pelo Registro de Imóveis, uma vez que é sempre o primeiro órgão a ser 

consultado em qualquer negociação. Outrossim, consegue-se uma afinidade entre 

cadastro e registro, com a perpetuação da informação ambiental na matrícula do 

imóvel, que tem por escopo vedar a alteração de sua destinação, nos casos de 

transmissão ou de desmembramento da área. 

Neste sentido, observamos que a ausência de um dispositivo no Código 

Florestal, impondo a obrigação de comunicar-se a Reserva Legal ao Registro de 

Imóveis, resulta em menor eficácia ao Direito Ambiental neste tema, uma vez que os 

órgãos administrativos não se valem dos Princípios na sua atuação cotidiana. E esta 

conclusão vale para todos os institutos ambientais assemelhados. 

É de se destacar que uma norma de Direito Agrário, tal como a Lei 

4.947/1966, traz essa afinidade entre o INCRA e o Registro de Imóveis, 

estabelecendo a obrigação de se encaminhar ao órgão, mensalmente, as 

modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de mudanças de 

titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, 

retificação de área, reserva legal e particular do patrimônio natural e outras 

limitações e restrições de caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais.  

Outrossim, compete ao INCRA encaminhar, mensalmente, aos serviços 

imobiliários, os códigos dos imóveis rurais de seu cadastro, para serem averbados 

de ofício, nas respectivas matrículas.   

A Lei 6.766/1979 também prevê Áreas de Proteção Especial, ao vedar o 

fracionamento do território: nos terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações; em 
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terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública; em 

terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento); em terrenos 

onde as condições geológicas não aconselham a edificação e, em áreas de 

preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis, até que sejam sanados os problemas tipificados pela Lei. 

As cinco hipóteses proibitivas, infelizmente, não tem impedido o 

parcelamento das áreas urbanas comprometidas, uma vez que dificilmente tais 

implicações são averbadas no registro imobiliário, seja por negligência do Poder 

Público municipal, seja por desinteresse dos proprietários dos imóveis, porquanto 

restariam completamente desvalorizados. Ao contrário, se houvesse a averbação 

correta destas limitações nas matrículas, as medidas mitigadoras e saneadoras 

seriam adotadas pelos proprietários no afã de valorizar os terrenos e possibilitar o 

parcelamento do imóvel, sem onerar a sociedade. Desta forma, observa-se 

empiricamente que normas de cunho ambiental, desacompanhadas da força dos 

registros, são frágeis e não alcançam seus objetivos gerais de prevenção e de 

restauração, almejados quando da sua elaboração pelo legislador. 

Assim, chega-se à conclusão de que o problema das legislações é a 

ausência da obrigação de que as restrições ambientais, nelas contempladas e 

previstas, sejam averbadas nas matrículas: a ineficácia ambiental decorre do 

esquecimento por completo do Registro de Imóveis como ferramenta necessária à 

eficácia das leis pelos nossos congressistas. 

Não basta que os institutos criados pelo Direito Ambiental existam apenas 

no campo das boas ideias ou no papel das Leis, eles necessitam ter vida real e, 

esta, somente é possível com a sua inscrição nas matrículas guardadas no Registro 

de Imóveis. 

Desta forma, propõe-se neste trabalho que a legislação que pretenda criar 

áreas protegidas ou assemelhadas, de qualquer feição ou matiz, necessita observar 

três passos básicos e obrigatórios para a sua eficácia:  

1) a definição do órgão administrativo que expedirá as certidões 
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informando as restrições ambientais (Princípio da obrigatoriedade de intervenção do 

Poder Público em defesa do meio ambiente);  

2) a definição das propriedades que sofrerão as limitações ambientais 

(Princípio da especialidade registral) e;  

3) a definição do órgão administrativo que oficiará ao Registro de Imóveis 

competente (Princípio da territorialidade), o qual fará a inscrição do título nas 

matrículas.  

Por sua vez, as questões relativas à poluição e à contaminação do solo e, 

especialmente, as medidas e procedimentos preventivos e corretivos relacionados 

aos problemas, podem ter sua eficácia acelerada ou mesmo garantida pelo registro 

imobiliário. O gerenciamento inicia-se pela identificação das áreas suspeitas de 

contaminação e, uma vez confirmada a poluição, deverão ser adotadas medidas de 

intervenção, medidas de controle de danos e medidas de remediação ambiental. 

Assim, quando o órgão estatal apura a existência de uma área 

contaminada, o correto é informar imediatamente a sociedade por todas as formas, 

garantindo-se que essas propriedades não sejam acessadas pelo público, seja pela 

instalação de cercas e placas, seja pela divulgação via rádio e televisão, seja pela 

publicidade registral, onde o foco é atingir possíveis interessados na aquisição da 

propriedade para instalação de empreendimentos ou para o parcelamento do solo 

ou, ainda, para edificações residenciais.  

Sem dúvida, a célere identificação do local e dos responsáveis pela 

poluição, contribui sobremaneira para a reparação do dano ambiental, a tempo e 

modo de serem eficazes as medidas necessárias. A rápida e ágil averbação destas 

áreas contaminadas no Registro de Imóveis funciona como um selo identificador, 

marcando a propriedade até a recuperação da natureza, a ser devidamente atestada 

por um órgão competente, para fins de registro na matrícula. 

Em nível federal, a Resolução CONAMA 420/2009 prevê no seu artigo 37, 

de forma exemplar, que ocorra a informação ambiental plena e eficaz a todos os 

interessados, inclusive com publicidade no Registro de Imóveis.  
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O artigo determina que a comunicação será feita quando da constatação, 

ou seja, após o término do procedimento administrativo. Ocorre que até que se 

chegue à conclusão do feito, que poderá ser contencioso, vão se passar muitos 

meses e até anos. Assim, é melhor que ocorra a averbação no Registro de Imóveis 

no momento inicial do procedimento, já avisando da sua abertura e da probabilidade 

de tal área ser objeto de recuperação ambiental. 

Essa medida ab initio ajuda a evitar as conhecidas áreas órfãs, porque 

logo a propriedade ficaria vinculada com a obrigação ambiental, acaso existente a 

poluição, evitando-se alocar mais uma despesa de recuperação do meio ambiente 

para a sociedade.  

Com efeito, a mera notícia de um procedimento administrativo do órgão 

do meio ambiente na matrícula do imóvel já é motivo suficiente para que o 

proprietário procure solucionar eventual problema. Evidentemente, a inscrição não 

tolhe o direito de propriedade, mas tem efeito pedagógico e é capaz de impulsionar a 

restauração ambiental, agilizando o resultado do procedimento administrativo.    

A solução imediata para estas omissões legislativas é a utilização dos 

Princípios ambientais e registrais que têm afinidade aos dois ramos do Direito 

brasileiro. Às autoridades compete determinar a averbação-notícia na matrícula do 

bem, independentemente de Lei, pois que os Princípios têm força normativa e 

cogente, justificando e legitimando a anotação no Registro de Imóveis no início 

desses processos, gerando eficácia e prevenção em prol do meio ambiente, 

evitando maiores sacrifícios sociais e coletivos.  

No Brasil, a Lei 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e, no âmbito estadual, a Resolução CONSEMA 98/2017 aprovou a listagem 

das atividades sujeitas a licenciamento e definiu os estudos ambientais necessários. 

A Resolução listou como uma das hipóteses a destinação final de 

resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários e, em sendo atividade listada como 

poluidora, a ela se aplicam todas as considerações previstas para as áreas 

contaminadas da Resolução CONAMA 420/2009, em particular, a informação 
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ambiental do artigo 37. 

É sempre bom relembrar que o Registro de Imóveis atua de forma 

coadjuvante e instrumental ao Direito do Ambiente, reforçando a publicidade legal 

(ficta) e cooperando para o cumprimento e eficácia das obrigações e restrições 

impostas ao direito de propriedade em prol da sustentabiliedade. 

Está claro que a publicidade legal tem se mostrado pouco efetiva para o 

respeito à legislação do meio ambiente, pois a mera existência formal da Lei ou de 

uma determinada regulamentação não induz, por si só, o seu adimplemento 

voluntário pelo cidadão, cabendo ao Poder Público utilizar-se de todos os 

instrumentos postos à sua disposição para a efetividade do Direito Ambiental.  

No nosso ordenamento, temos a previsão de mecanismos para garantia 

do cumprimento das sanções e obrigações ambientais, que são utilizados de forma 

preventiva ou mesmo no afã de recuperação de áreas degradadas.  

De acordo com a Lei 7.347/1985, os órgãos públicos legitimados a propor 

a ação civil pública poderão ajustar com os interessados um compromisso de 

ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá 

eficácia de título executivo extrajudicial.  

O ajustamento de conduta poderá (faculdade) ser objeto de averbação na 

matrícula do imóvel, consignando-se todos os seus termos, condições e sanções, de 

molde a fomentar o seu adimplemento voluntário pelo obrigado, bem assim noticiar a 

ação estatal para terceiros e à sociedade em geral. Quanto mais rápida for a ação 

do particular para cumprimento do acordo, mais rápida será a retirada daquela 

averbação declaratória do Registro de Imóveis, liberando-se o bem para uma natural 

valorização econômica.  

Igualmente importante, é o inquérito civil por parte do Ministério Público, 

com previsão constitucional no artigo 129 e legal no artigo 8º da Lei 7.347/1985, 

tratando-se de procedimento inquisitório, apropriado para a busca de elementos 

aptos para subsidiar a ação ministerial futura. Atualmente, ele pode ser objeto de 

averbação na matrícula da propriedade, como instrumento informativo da ação do 
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Ministério Público naquela porção territorial. O resultado do inquérito também deve 

ser averbado, especialmente, se for caso de arquivamento e as suas razões, como 

informação ambiental completa e exauriente. 

Da mesma maneira, a Ação Civil Pública ambiental (art. 129, III, da CF) e 

a Ação Popular, que podem ter sua inscrição-notícia no Registro de Imóveis, com 

supedâneo nos princípios de Direito Ambiental e Registral, bem assim nos artigos 

217 e 246 da Lei 6.015/1973.  

Com isso, alertam-se os futuros adquirentes da possibilidade de serem 

impostas obrigações ambientais sobre a propriedade. Assim, o Ministério Público 

pode oficiar diretamente ao Registro de Imóveis a existência de peças de 

informação, inquérito civil e ação civil pública envolvendo questões de desrespeito 

ao meio ambiente.  

O Código Florestal Catarinense prevê a inscrição em dívida ativa das 

multas ambientais, após o trânsito em julgado do processo administrativo, em seu 

artigo 65. A Certidão de Divida Ativa - CDA enseja o fundamento legal para o 

processo de execução judicial e, assim, pode ser averbado o ajuizamento da 

execução na matrícula do imóvel, nos termos do artigo 615-A do Código de 

Processo Civil.  

Essa providência, que também é facultativa, proporcionará maior 

efetividade à cobrança das multas e sanções ambientais, bastando que o órgão 

público lavre a Certidão da Dívida Ativa e proponha em juízo a execução do título.  

A Lei 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e 

informações existentes no Sistema Nacional do Meio Ambiente, pretende 

estabelecer uma ampla publicidade em prol da população. Todavia, em razão dessa 

divulgação se dar pelo Diário Oficial e em mural no órgão público, evidentemente, 

não tem adesão popular alguma, restringindo-se a uma mera ficção social e jurídica.  

É lamentável que a Lei 10.650/2003, em nenhum dos seus 10 artigos, 

preveja a utilização do registro imobiliário como auxiliar da publicidade ambiental, 

carecendo urgentemente de atualização. Outrossim, precisa de um aprimoramento 
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para se adaptar aos dias atuais, potencializando a informação ambiental através do 

Registro de Imóveis que, com sua capilaridade, está muito mais próximo do cidadão 

do que o órgão ambiental. 

Esses problemas na Lei de Informação levam à escassez de 

transparência e de visibilidade a respeito de dados essenciais à sociedade. Não 

adianta uma vontade legislativa capenga de instrumentos capazes de trazer ao 

público a informação. Essa falha, produto da falta de cultura e do desconhecimento a 

propósito dos novos atores na seara ambiental, leva à ineficácia das políticas 

públicas de proteção do meio ambiente por falta de publicidade: informação, 

transparência e publicidade são os tripés da moderna defesa ambiental. 

O artigo 4º da Lei deve ser urgentemente alterado. Propõe-se neste 

trabalho uma nova redação, para incluir a comunicação direta ao Registro de 

Imóveis de todas as informações previstas no rol daquele dispositivo. Desta forma, 

haveria plena publicidade, lembrando que nos parece bastante escassa a 

possibilidade de uma pessoa de deslocar até o órgão ambiental para ler um mural... 

Neste passo, é importante frisar que há competência legislativa comum, 

prevista no artigo 23 da CF, nada impedindo que Estados e Municípios editem 

legislação obrigando o órgão ambiental local a comunicar-se com o Registro de 

Imóveis, uma vez que tal mister estaria constitucionalmente amparado pelos 

Princípios ambientais e registrais.  

A norma poderia ter caráter geral, ou seja, ordenar que quaisquer 

informações ambientais provenientes de procedimentos administrativos, desde que 

vinculadas a obrigações de prevenção e reparação, deveriam adentrar ao sistema 

registral, mediante comunicação formal do órgão com a serventia imobiliária.  

Assim, teríamos total transparência e publicidade. 

Verifica-se, desta maneira, a confirmação da hipótese 2: A falta de 

obrigação legal das autoridades administrativas e judiciais de informar ao Registro 

de Imóveis qualquer ação judicial e/ou administrativa que importe consequências 

ambientais para determinado terreno ou área diminui a eficácia desses mecanismos 
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de atuação estatal, que trabalham isolados e não em conjunto, deixando de somar 

esforços. 

O relacionamento entre as entidades do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente e as serventias do Registro de Imóveis também pode ser objeto de 

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, uma vez que como órgão 

consultivo e deliberativo, tem toda a legitimidade para criar mecanismos de efetiva 

publicidade de quaisquer informações ambientais relevantes, que possam através do 

registro imobiliário, ter maior eficácia e utilidade para defesa do meio ambiente.  

Destarte, é crível imaginar para um futuro próximo que o Registro de 

Imóveis seja acolhido formalmente pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente, como 

um órgão de auxílio e de consulta, porquanto seu objeto é a propriedade urbana e 

rural, tendo a capilaridade, a organização e o dinamismo necessários a bem servir o 

meio ambiente nacional pela publicidade e acessibilidade que fornece à população. 

Talvez seja essa a iniciativa mais inovadora para o meio ambiente 

nacional no âmbito administrativo, pois estabeleceria de uma vez por todas o 

intercâmbio de informações entre os diversos órgãos de defesa ambiental e os 

registros imobiliários. 

Como se sabe, as obrigações ambientais têm natureza propter rem e, por 

isso, acompanham a vida do imóvel até que sejam devidamente cumpridas pelo 

obrigado, razão que determina a sua inscrição no registro imobiliário, para fins de 

efetividade prática e social.  

De toda forma, as informações ambientais de qualquer matiz podem e 

devem adentrar ao Registro de Imóveis mediante ordem administrativa ou judicial, 

proferidas em processos formais, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, 

permanecendo inscritas nas matrículas até a solução dos processos. Com o 

resultado, a inscrição-informação permaneceria ou se retiraria, mediante ordem da 

mesma autoridade que a ordenou inscrever no assento público.  

Não só possíveis interessados no imóvel, como também as instituições 

financeiras, exigiriam o adimplemento da obrigação, a fim de viabilizar o negócio e o 
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crédito, tornando eficaz a legislação ambiental pela utilização do sistema registral 

imobiliário.   

Por outro lado, a publicidade registral dos inquéritos civis do Ministério 

Público, das ações civis públicas, das ações populares, dos termos de ajustamento 

de conduta, dos compromissos e dos autos de infração ambiental, também podem 

ser objeto de uma norma infralegal, que delibere sobre a publicidade ambiental 

nestes expedientes.  

Dada sua corriqueira aplicação na práxis forense, o Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ e as Corregedorias de Justiça dos Tribunais podem adotar 

Resoluções contemplando essas hipóteses, o que traria maior segurança jurídica 

para todos os envolvidos, além de ser meio mais expedito e informal que uma Lei, 

porém com os mesmos efeitos práticos e em consonância com os Princípios 

ambientais e registrais. 

Nesta senda, teremos o Registro de Imóveis e seus atributos a serviço do 

meio ambiente, maximizando a eficácia da legislação ambiental em todos os 

campos, aproveitando-se da sua abrangência nacional e somando esforços com 

todo o Poder Público e a sociedade, em prol da sustentabilidade.    
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