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Resumo: O presente artigo visou analisar o conflito de competência entre os entes 
federados, notadamente, a União e os Estados, em face do Município, no que tange a 
regulação dos aspectos ambientais em seus respectivos territórios. Os métodos utilizados 
no presente trabalho foram o dialético e o dedutivo. Concluiu-se que o Município é um ente 
federativo autônomo, diante das normas existentes na Constituição Federal, e que possui 
competência suplementar específica, em razão do “interesse local” em suprir as 
necessidades ambientais de seus cidadãos quanto às atividades nocivas ao meio ambiente.  
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Abstract: This article aims to analyze the conflict of jurisdiction between the bodies of the 
federation, notably, the Union and the States, in the face of the Municipality, regarding the 
regulation of environmental aspects in their respective territories. The methods used in this 
study were the dialectic and deductive. It was concluded that the Municipality is an 
independent federal body, given the existing rules in the Federal Constitution, and has 
specific additional powers, due to the "local interest" in meeting the environmental needs of 
its citizens regarding the harmful activities to the environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visou analisar o eventual conflito de competência entre os 

entes federados, notadamente, a União e os Estados, em face do Município, no que tange a 

regulação dos aspectos ambientais em seus respectivos territórios. Para tanto, o recorte 

metodológico fundou-se na decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, no Recurso 

Extraordinário nº 586224, que declarou inconstitucional a Lei nº 1.952/1995 do Município de 

Paulínia (SP).  
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A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Sindicato da Indústria 

da Fabricação do Álcool do Estado de São Paulo e da Indústria do Açúcar no Estado de São 

Paulo contra a Lei nº 1.952/2005, que proibiu o emprego do fogo controlado para fins de 

limpeza e preparo do solo do Município, em relação ao plantio e antecedente à colheita da 

cana de açúcar. Foram analisados os fundamentos jurídicos utilizados pelo Ministro, em seu 

voto, para então proceder à sua analise crítica, ou seja, o artigo pretendeu demonstrar se os 

argumentos são precários ou contundentes, do ponto de vista jurídico, de modo a esclarecer 

se o resultado do julgamento da ação poderia ter ocorrido de forma diametralmente oposta. 

Para realizar essa análise, de forma cientificamente legítima, o artigo amparou-se das 

premissas obtidas ao longo dos capítulos desenvolvidos. 

No segundo capítulo se analisou qual o bem jurídico ambiental protegido pela 

Constituição Federal, sem perder de vista a contribuição da doutrina pátria. Essa análise é 

de particular relevância, pois influenciou a disciplina científica do terceiro capítulo, bem 

como as conclusões deste trabalho. 

O terceiro capítulo se preocupou em investigar o conteúdo do signo linguístico 

“interesse local” e seus reflexos na distribuição de competência legislativa, estabelecida na 

Constituição Federal, entre os entes federados. Apresentou-se ao leitor a prática das 

queimadas quanto ao manejo da cana de açúcar e suas consequências ao meio ambiente. 

Por fim, estabeleceram-se considerações quanto às normas de natureza geral e específica, 

em matéria ambiental, em alusão a competência suplementar dos demais entes federados 

às normas criadas pela União. Foram apresentados, assim, os fundamentos para se 

defender a constititucionalidade e inconstitucionalidade da Lei Municipal, bem como a 

analise dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 

Os métodos utilizados no presente trabalho foram o dialético e o dedutivo. 

Dialético, pois se buscou fornecer novas premissas, com base na revisitação de conceitos 

de direito ambiental, como o conteúdo do que venha a ser bem jurídico ambiental, interesse 

local, definição dos malefícios das queimadas para o meio ambiente e definição do que se 

entende por competência ambiental suplementar. De posse destas novas premissas, 

estabeleceu-se qual seria o julgamento adequado para todos os fatos nela amparados, tal 

qual aquele hostilizado pelo recorte metodológico deste artigo.  
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2 DEFINIÇÃO DO BEM JURÍDICO AMBIENTAL 

 

O direito ao meio ambiente pode ser classificado como um direito de terceira 

geração, pois tem como base o valor da solidariedade entre as pessoas integrantes da 

comunidade (FERREIRA FILHO, 2008, p. 58). 

Trata-se de um direito difuso, pois se apresenta como um direito 

transindividual, “tendo um objeto indivisível, titularidade indeterminada e interligada por 

circunstâncias de fato” (FIORILLO, 2010, p. 54). O objeto é indivisível, pois não se consegue 

cindi-lo, não se consegue atribuir parcelas do ambiente aos seus cotitulares. Já a 

titularidade é indeterminada, pois o ambiente pertence a todos indistintamente (FIORILLO, 

2010, p. 55). 

A Constituição brasileira de 1988 se preocupou com a questão ambiental, 

tanto que, dentro do Título VIII, referente à ordem social, o capítulo VI dedica-se 

inteiramente a tratar do “meio ambiente”. Segundo o art. 225, caput, da Constituição, “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, qualificando-o como “bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, além de impor ao Poder Público e à 

coletividade o dever de “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Segundo a dicção legal, podemos afirmar que o tratamento dado à questão 

ambiental pode ser analisado sob uma dupla perspectiva: (1) objetiva, pois se impõe o dever 

de preservação e defesa do ambiente ao Estado (e também à sociedade); (2) e subjetiva, 

pois o ambiente ecologicamente equilibrado é devidamente reconhecido como um direito de 

todos (gerações presentes e futuras) (SILVA, V., 2005, p. 63). 

Com relação à tutela objetiva do ambiente, o §1º, do art. 225 da Constituição 

brasileira, estabelece uma série de deveres que o Poder Público deve cumprir para 

assegurar a efetividade do direito ao ambiente, tais como: o de exigir a elaboração de 

estudo prévio de impacto ambiental, para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente (inciso IV); controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para 

o meio ambiente (inciso V); dentre outros. 

Evidenciando a dimensão objetiva da tutela ambiental, o art. 129, inciso III, da 

Constituição brasileira consagra, como uma das funções institucionais do Ministério Público, 

a proteção do “meio ambiente”, a ser realizada por meio de inquérito civil e ação civil 

pública. Além disso, o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição brasileira dispõe que “qualquer 

cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
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público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”. 

Com relação à tutela subjetiva, embora o “direito ao ambiente” não esteja 

previsto no art. 5º da Constituição brasileira, que inaugura o Capítulo I, referente aos direitos 

e deveres individuais e coletivos, do Título II, referente aos direitos e garantias 

fundamentais, entende-se que se trata de um direito fundamental (ANTUNES, 2005, p. 69; 

MARUM, 2002, p. 136; MUSETTI, 2002, p. 250-251; SILVA, J., 2002, p. 53; STEIGLEDER, 

2004, p. 107). 

Segundo Édis Milaré, a Constituição brasileira de 1988 erigiu o meio ambiente 

à categoria de bem jurídico autônomo, mediante normas de eficácia e aplicabilidade 

imediatas. Além disso, ao reconhecer o bem ambiental como “bem de uso comum do povo”, 

conferiu-lhe natureza de “direito público subjetivo”, de modo que pode ser exercitado contra 

o próprio Estado (2000, p. 212-213) e contra os próprios cotitulares. 

Nota-se, entretanto, que embora o ordenamento constitucional brasileiro trate 

o ambiente como um “direito de todos”, indicando uma suposta natureza de direito 

fundamental, também não é menos verdade que o mecanismo de tutela ambiental 

constitucionalmente criado parece dar preferência à noção objetiva do bem jurídico 

ambiental (perspectiva objetiva), já que recorre às ações de natureza pública para a tutela 

do ambiente. Essa constatação é evidenciada pelo fato inclusão da proteção ambiental no 

rol das funções institucionais do Ministério Público, privilegiando-se a tutela objetiva do 

ambiente, enquanto dever do Estado.  

Diz-se que o ordenamento constitucional brasileiro deu preferência à proteção 

objetiva do ambiente, por meio das ações de natureza pública, pois não se consegue 

vislumbrar, a princípio, uma pretensão subjetiva juridicamente acionável, característica dos 

direitos fundamentais, pois o indivíduo, suposto cotitular do “direito fundamental” ao 

ambiente, não pode ajuizar uma ação individual, de cunho subjetivo, requerendo, por 

exemplo, a imposição de uma obrigação de não fazer, visando-se cessar o desmatamento 

ilegal na Amazônia, caso isto não lhe esteja causando um prejuízo direto.  

É claro que, em última análise, a disponibilização de tal pretensão subjetiva 

aos cotitulares do direito ao ambiente não seria aconselhável, pois isso implicaria na 

divisibilidade do bem jurídico e, conseqüentemente, na possibilidade de apropriação de 

parcelas do bem jurídico por seus cotitulares. Ora, “deste direito de fruição ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado não advém nenhuma prerrogativa privada”, pois não 

se pode admitir que determinada pessoa, invocando o direito fundamental ao ambiente, 
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“apropriar-se individualmente de parcelas do meio ambiente para consumo privado” 

(DERANI, 1997, p. 07). 

Observa-se, dessa forma, que, do ponto de vista subjetivo, o objeto do direito 

de todos não é o meio ambiente, em si mesmo considerado, mas o meio ambiente 

“ecologicamente equilibrado”. Neste sentido, foi a qualidade atribuída ao meio ambiente, 

qual seja o equilíbrio ecológico necessário à sadia qualidade de vida, que foi erigida a bem 

jurídico (SILVA, J., 1995, p. 56).  

Definir o bem jurídico ambiental como “ambiente salubre” ou mesmo “um 

ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado” significa, em última análise, 

elevar um valor adjetivo, de cunho antropocêntrico, à condição de bem jurídico. Tal 

construção teórica evidencia a premissa inicialmente lançada: o bem jurídico não é o 

ambiente em si, mas sim a utilidade que ele representa para o homem, isto é, o seu valor 

adjetivo, representado pelos vocábulos “salubridade”, “sadio”, “ecologicamente equilibrado”, 

dentre tantos outros.  

Em outras palavras, o bem jurídico ambiental nada mais é que o “ambiente 

salubre”, evidenciando-se, assim, o referente pessoal do bem jurídico ambiental, ou, porque 

não dizer, de sua funcionalização aos bens jurídicos individuais, notadamente a vida. Com 

efeito, “a expressão sadia qualidade de vida não nos permite errar”, vez que existe “direito à 

vida e direito à vida com saúde”. Deste modo, o conceito de meio ambiente está diretamente 

ligado ao direito à vida (FIORILLO; RODRIGUES, 1997, p. 87-88).  

Conforme já salientava Bobbio, o direito ao ambiente se refere, na verdade, 

ao direito de viver num ambiente não poluído (1992, p. 43). Neste sentido, do ponto de vista 

subjetivo, o direito fundamental não é o ambiente em si, mas os direitos individuais 

clássicos, lesados pela violação ao ambiente. É da violação dos direitos individuais que 

nasce a pretensão juridicamente acionável. Pode-se concluir, portanto, que o indivíduo, 

quando demanda a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, está 

protegendo, na verdade, em última análise, os seus próprios direitos individuais clássicos, 

de modo que a proteção ao meio ambiente se dá apenas de forma reflexa. 
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3 ANÁLISE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS ATINENTES AO MUNICÍPIO: CRÍTICAS 
AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 586224 

 

Apresentaremos, doravante, os argumentos utilizados pelo Ministro Luiz Fux, 

no Recurso Extraordinário nº 586224, para julgar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de 

Paulinea, que proibia a queima de cana de açúcar em seu território, demonstrando sua 

inconsistência jurídica através de uma analise crítica.  

Para fornecer o aparato teórico necessário à elaboração das críticas, será 

analisado o papel do Município na proteção ambiental, estabelecendo-se suas 

características a partir da Constituição de 1988. Também serão analisadas as regras de 

competência previstas no diploma constitucional. 

 

3.1 Fundamentos utilizados pelo Ministro Fux para o julgamento da 
inconstitucionalidade da Lei Municipal de Paulínia 

 

O primeiro fundamento utilizado pelo Ministro foi o de que não se poderia, de 

forma imediata, proibir a queima da cana, razão pela qual sua não utilização deveria ocorrer 

de forma paulatina, mormente diante do fato de que o terreno da cidade onde há a 

plantacão é acidentado, impedindo a utilização efetiva de maquinário para a limpeza do 

solo, bem como a existência de lei Federal neste sentido.  

Demais disso, outro fundamento utilizado aduzia expressamente que ainda 

que se considere a queimada como prejudicial à saúde da populacao ou dos trabalhadores, 

a sua total proibição acarretaria em prejuízo destas próprias pessoas, pois não teriam onde 

trabalhar, sendo relegadas ao desemprego.  

A terceira linha de argumentação está estruturada na competência 

concorrente em matéria ambiental dos entes federados. Para o Ministro, a questão da 

regulacão da prática de queimadas está disciplinada em Legislação Federal (Código 

Florestal), razão pela qual a competência do Município seria supletiva ou residual, não 

podendo contrariar as normas gerais Federais anteriormente definidas ante a edição de Lei 

Municipal. São as palavras do Ministro Fux: 

 

“A eliminação da queima da cana deve ser planejada e gradual em razão de fatores 
sociais (realocação dos trabalhadores canavieiros) e ambientais, uma vez que a 
utilização de máquinas também gera impacto negativo ao meio ambiente. 
Planejamento não combina com proibição imediata. Em síntese dos argumentos 
apresentados na audiência pública, destacou que: I) Já existe uma relevante 
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diminuição progressiva e planejada da utilização da queima; II) A maior parte das 
áreas nas quais ocorre o cultivo são acidentadas, impossibilitando o manejo das 
máquinas; III) A grande parcela do cultivo da cana se dá em minifúndios; IV) Em 
geral, os trabalhadores têm baixa escolaridade, portanto não foram preparados para 
exercerem outra atividade. É preciso haver um planejamento bem estruturado 
quanto à realocação dos trabalhadores canavieiros a fim de que não sejam 
abandonados pelo mercado, garantindo-lhes nova perspectiva de sustento, 
oportunizando ensino e emprego harmonicamente conectados com a garantia 
constitucional da dignidade do trabalhador. Mesmo que seja mais benéfico optar 
pela mecanização da colheita da cana por conta da saúde do trabalhador e da 
população que vive nas proximidades da área de cultura – porque aquela foligem 
contamina o meio ambiente -, não se pode deixar de lado o meio pelo qual se 
considere mais razoável a obtenção desse objetivo: proibição imediata ou 
eliminação gradual” (Supremo Tribunal Federal, Sessão Plenária, RE: 586224 SP, 
Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Ata nº 4, de 05/03/2015. 
DJE nº 52, divulgado em 17/03/2015 e Ata nº 5, de 05/03/2015. DJE nº 56, divulgado 
em 20/03/2015). 

“As normas federais que tratam do assunto apontam expressamente para a 
necessidade de se traçar um planejamento com o intuito de se extinguir 
gradativamente o uso do fogo como método despalhador e facilitador para o corte da 
Cana. O artigo 40 do Código Florestal determina a instituição de uma política 
nacional para essa forma de colheita. Ele também citou o Decreto 2.661/98, que 
regula o emprego do fogo em práticas agropecuárias e florestal e estabelece um 
capítulo específico para disciplinar a forma de mecanização gradual do cultivo. 
Dessa forma, as normas federais já exaurem a matéria, não havendo competência 
residual ao município. A solução do município é contrária ao planejamento federal e 
não passa pelo controle da sua razoabilidade” (Supremo Tribunal Federal, Sessão 
Plenária, RE: 586224 SP, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 05/03/2015, 
Ata nº 4, de 05/03/2015. DJE nº 52, divulgado em 17/03/2015 e Ata nº 5, de 
05/03/2015. DJE nº 56, divulgado em 20/03/2015). 

 

Conclui-se, portanto, que os fundamentos utilizados pelo Ministro são 

devidamente fundamentados e juridicamente plausíveis, inclusive quanto aos precedentes 

daquela Corte, como será demonstrado no tópico a seguir. 

 

3.2 Os Precedentes do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria discutida 

 

Embora o presente artigo tenha a finalidade de apresentar uma análise crítica 

quanto aos fundamentos utilizados no julgamento do RE nº 586224, certo é que houve o 

devido respeito aos precedentes do Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Fux ao proferir 

suas razões.  

De fato, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que nos 

casos envolvendo conflito de competência ambiental quanto à regulação de aspectos 

ambientais, notadamente a proibição de atividades estabelecidas por Lei Municipal, 

prevalece a regulação prevista na Legislação Estadual e na Legislação Federal em 

detrimento daquela (ADI: 478, Relator: Min. Carlos Velloso, Plenário, Data de Julgamento: 

09/12/1996. Publicado no DJ em 28/02/1997; RE: 280795 PR, Relator: Min. Joaquim 
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Barbosa, Data de Julgamento: 12/02/2007. Publicado no DJ em 27/03/2007; RE: 485583 

PR, Relatora: Min. Carmen Lúcia, Data de Julgamento: 01/02/2010. DJE nº 032, divulgado 

em 22/02/2010 e publicado em 23/02/2010; RE: 474922 SC, Relatora: Min. Carmen Lúcia, 

Data de Julgamento: 22/06/2012. DJE nº 126, divulgado em 27/06/2012 e publicado em 

28/06/2012). 

Somente a título de ilustração, podemos citar o julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 633840-PR, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia. Neste caso concreto, o 

Município de Roncador (PR) proibiu, mediante Lei Municipal nº 391/97, o uso do herbicida 

2.4-D em seu território, pelo fato de ser nocivo à saúde e ao meio ambiente. Acontece que a 

matéria relacionada a agrotóxicos já tinha sido disciplinada pela Lei Federal nº 7.802/89 e 

pela Lei Estadual nº 7.827/83, que condicionam a comercialização, produção e distribuição 

de agrotóxicos ao prévio registro em órgãos competentes. No caso, havia autorização do 

Ministério da Agricultura, tornando o uso do herbicida 2.4-D permitido em todo o território 

nacional. Sendo assim, sob o argumento de que cabe aos Municípios legislar somente de 

forma supletiva sobre a proteção ambiental, com base no interesse estritamente local, de 

modo que a legislação suplementar não pode tornar ineficazes os efeitos da lei que 

pretende suplementar, declarou-se a Lei Municipal nº 391/97 inconstitucional. Com efeito, 

pelo fato de que a União e o Estado haviam autorizado a produção do produto e deferido o 

seu registro, não poderia o Município vedar a utilização da referida substância, pois assim 

extrapolaria o seu poder suplementar, em desobediência à Lei Federal e à Lei Estadual (RE: 

633840 PR, Relatora: Min. Carmen Lúcia, Data de Julgamento: 05/12/2014. DJE nº 242, 

divulgado em 10/12/2014 e publicado em 11/12/2014). 

 

3.3 Apresentação de fundamentos favoráveis pela constitucionalidade da Lei 

Municipal de Paulinia  

 

Passaremos doravante a estabelecer a contra-argumentação pela 

constitucionalidade da Lei Municipal de Paulinia respeitando a metodologia apresentada ao 

longo do trabalho. 

Os fundamentos de sua constitucionalidade reclamam uma análise mais 

detida de dois aspectos juridicamente relevantes, quais sejam a autonomia do Município 

para o planejamento ambiental enquanto ente federado autônomo e a questão da 

competencia concorrente quanto a suposta prevalência de normas gerais federais sobre a 

municipal ante a caracteristica suplementar desta última. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/302284/lei-391-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109753/lei-7802-89
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/302284/lei-391-97
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3.3.1 O Município como ente federado autonomo: planejamento ambiental no âmbito 

municipal 

 

A Constituição brasileira de 1988 foi o diploma normativo fundamental que 

tratou, efetivamente, o Município como ente federado autônomo, atribuindo-lhe proteção e 

competências até então não abrangidas pelas demais Constituições do país (BONAVIDES, 

1996, p. 311). 

As competências municipais foram estabelecidas em torno de uma expressão 

singular capaz de legitimar seu exercício, qual seja o “interesse local”. Sendo assim, o 

“interesse local” é aquele diretamente relacionado às necessidades do Município e a forma 

de satisfazê-las (CARRAZZA, 1996, p. 219). 

Antônio José de Mattos Neto é feliz na assertiva de que “o interesse local é, 

portanto, aquele que direta e imediatamente atinge a comunidade que vive o problema a 

solucionar pelo poder legislativo municipal” (1998, p. 136). 

Dentre as consequências de se considerar o Município como ente federado 

autônomo dotado de interesses, sejam econômicos, ambientais ou qualquer outro a serviço 

da coletividade, as crises advindas dos demais entes federados podem lhe atingir 

intensamente, razão pela qual sua autonomia deveria ser reconhecida como prevalente 

(GUIMARÃES, 2009, p. 51). “Naturalmente, como titular das competências locais, o 

Município constitui o nível de governo mais apto a compreender as necessidades de seus 

cidadãos e a prover de forma mais eficaz e responsável suas carências” (GUIMARÃES, 

2009, p. 53). 

Em que pese o reconhecimento do Município como ente federativo autônomo 

e consequente atribuição de competência pelo diploma constitucional, percebe-se, pela 

análise das normas daquele diploma, que sua competência legislativa é reduzida ao 

interesse local (FREITAS, 2002, p. 74). Todavia, é sob o amparo desta expressão que o 

Município goza de plenitude em sua competência legislativa sobre matéria ambiental. Sendo 

assim, “o problema da tutela jurídica do meio ambiente municipal manifesta-se a partir do 

momento em que sua degradação passa a ameaçar não só o bem-estar, mas a qualidade 

de vida humana, se não a própria sobrevivência do ser humano” (SILVA, J., 2013, p. 30). 

Não é outra a posição de Rui Carvalho Piva quando afirma tratar-se o “bem 

ambiental como ponto de incidência de um interesse protegido pelo Direito Ambiental” 

(2000, p. 113) e por essa razão merece atenção especial do Município quanto a seus 

interesses locais. No caso sob análise, a forma de degradação do meio ambiente trata-se da 
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queimada controlada, realizada pelos Sindicatos de Cana de Açúcar, para a retirada do 

remanescente sólido do solo, possibilitando novo cultivo dentro do território de Paulínea, que 

estava causando problemas a saúde dos trabalhadores e contaminando o ar da cidade. 

Já dizia Hely Lopes Meirelles que “poluição é toda alteração das propriedades 

naturais do meio ambiente, causada por agente de qualquer espécie, prejudicial à saúde, à 

segurança ou ao bem-estar da população sujeita aos seus efeitos” (1992, p. 531). 

Curioso é que, mesmo reconhecendo a poluição naquela área circunscrita ao 

território do Município de Paulínea tenha, ainda assim, o Ministro julgado a lei que proibia a 

queima controlada de cana de açúcar inconstitucional. 

Sobre as mazelas deste tipo de cultura, Patrícia Azevedo afirma que “a 

realização das queimadas, apesar de constituir uma prática em nossa cultura, empobrece o 

solo, provoca desequilíbrio nos ecossistemas, a poluição do ar etc” (2003, p. 185). Na 

mesma linha de entendimento, Eraldo José Brandão afirma que “no caso do cultivo da cana-

de-açucar, o agricultor, para facilitar o trabalho de colheita, usa a queimada, que dentre as 

consequências desta prática, pode-se ressaltar a degradação da atmosfera, da saúde 

humana e do solo” (2009, p. 237). Sendo assim, o único ente federado apto a regular as 

mazelas incidentes sobre seu território é aquele que sofre a degradação, razão pela qual, no 

caso em discussão, a competência legislativa ambiental é posta toda a favor do Município 

de Paulínea. 

Por todo afirmado, podemos extrair como primeiro fundamento para a 

constitucionalidade da Lei Municipal de Paulinia a total autonomia do Município como ente 

federado capaz de criar normas em matéria ambiental concedida pela Constituição Federal 

de 1988. Este fundamento é otimizado quando levamos em conta que o bem juridico 

ambiental se manifesta através de um direito fundamental individual que está sendo violado. 

No caso prático em apreço, os cidadãos do Município estavam sofrendo violações em seu 

direito a saúde, pois as queimadas estavam poluindo o ambiente afetando não só os 

trabalhadores como os moradores próximos à plantação. 

      

3.3.2 Prevalência das normas federais e estaduais sobre as municipais: a 
competência suplementar 

 

A materialidade da argumentação está no campo da competência legislativa 

concorrente, pela qual a União possui a competência para legislar sobre normas de caráter 

geral, reservada aos demais entes federados a competência suplementar quanto a questões 
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específicas de seus territórios, não abrangidas, obviamente, na norma geral. Por essa 

razão, afirma José Afonso que “federalismo quer-se referir a uma forma de Estado, 

caracterizada pela união de coletividades políticas autônomas” (2013, p. 74). 

O que não se pode perder de vista é que, após a Constituição Federal de 

1988, a União, Estados e Município ganharam autonomia como entes políticos federativos, 

razão pela qual “a autonomia do Estado membro pressupõe repartição constitucional de 

competências para o exercício e o desenvolvimento de sua atividade normativa. O Estado 

Federal não autoriza que se desvinculem estes dois aspectos fundamentais” (FARIAS, 

1999, p. 95). 

A competência concorrente, portanto, nos permite afirmar acerca da 

obrigatoriedade dos entes federados em promover “a preservação, conservação, defesa, 

recuperação e melhoria do meio ambiente” (SILVA, J., 2013, p. 60) de forma integrada, daí a 

se concluir que no âmbito da “competência concorrente, a tarefa é legislar sobre matéria 

ambiental” (LOBO, 1989, p. 99). 

Esta integração entre os entes federados, quanto à possibilidade de legislar 

sobre matéria ambiental, prevista na Constituição de 1988, de forma a promover e suprir as 

necessidades de seus administrados, recebe o nome de federalismo cooperativo (OKADA, 

2009, p. 69). 

O federalismo cooperativo, portanto, inaugura um novo regime de intervenção 

integral dos entes federados quanto a proteção do meio ambiente nos diferentes níveis da 

federação (ESTEVE PARDO, 2008, p. 222). 

Todavia, em que pese a necessidade da prática do federalismo cooperativo 

pelos entes federados autônomos, equivoca-se o Ministro quanto ao argumento que a 

competência municipal é residual e que mesmo diante desta característica a questão já foi 

objeto de legislação estadual e federal, pois o Município tem “capacidade normativa própria 

ou capacidade de autolegislação, mediante a competência de elaboração de leis municipais 

sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva e suplementar” (SILVA, J., 

1989, p. 08). 

Este argumento retira do Município sua condição de ente federativo autônomo 

e mais, permite que a União tenha controle sobre seu território, sob o falso argumento de 

que a lei municipal está invadindo as normas gerais anteriormente existentes. Todavia, 

conforme, visto no tópico anterior, o interesse local é o único responsável por permitir a 

criação de normas ambientais para proteger os interesses específicos do Município, 

exigindo dos demais entes federados esta consciência ambiental (ESTEVE PARDO, 2008, 

p. 33). 
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Claro está que o argumento utilizado pelo Ministro Fux desconsidera não só a 

Constituição Federal quanto à partilha de competências ambientais, mas confere 

especificidade a uma norma que deveria ser considerada de natureza geral. Sendo assim, 

“constitucionalmente atribuída a competência, é mister que se mantenha a União 

estritamente dentro do campo do interesse nacional” (FIGUEIREDO, 2015, s.p.). Portanto, 

está claro que a norma que deveria conter aspectos gerais nitidamente extrapola sua 

competência, invadindo a matéria reservada ao Município.  

Portanto, o segundo argumento pela constitucionalidade da lei é a invasão da 

legislação federal em assuntos de interesse local, violando a competência ambiental 

concorrente entre os entes federados, novamente levando em consideração que o bem 

juridico ambiental somente pode ser protegido quando violar direitos fundamentais 

individuais, razão pela qual no caso em apreço seria o Município o único ente legitimado a 

editar normas ambientais de proteção aos trabalhadores e moradores próximos as 

queimadas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O direito ao meio ambiente é um direito difuso e de terceira geração, pois se 

funda na solidariedade entre os integrantes da sociedade, enquanto coletividade, razão pela 

qual possui titularidade indeterminada e objeto indivísivel. A Constituição Federal impõe a 

obrigação de proteger o ambiente à sociedade em geral e também ao Poder Público. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pode ser analisado 

sob duas perspectivas: objetiva e subjetiva, ou seja, é, ao mesmo tempo, um dever atribuído 

ao Poder Público, quanto à sua proteção, e um direito fundamental atribuído aos cidadãos, 

coletivamente considerados. No entanto, da forma como disciplinada na Constituição, a 

tutela do meio ambiente, pelo seu viés subjetivo, acontece por via reflexa, pois a finalidade 

imediata do individuo é fazer cessar uma violação de um direito individual fundamental, 

lesado pela violação ao meio ambiente. 

Por outro lado, é possível se afirmar que o Município é um ente federativo 

autônomo, diante das normas existentes na Constituição Federal, e que possui competência 

suplementar específica, em razão do “interesse local” em suprir as necessidades ambientais 

de seus cidadãos quanto às atividades nocivas ao meio ambiente. A queimada, como forma 

de limpeza do solo, para o fim de preparação para cultivo posterior, é atividade poluidora 
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que gera impacto direto no território do Município e nos direitos dos seus moradores, de 

modo que o “interesse local” seria o único capaz de justificar a edição de normas ambientais 

para sua regulação. 

O Código Florestal e as Leis Estaduais que permitem a queima controlada, 

como forma de limpeza do solo, excedem seu caráter geral exigido pela Constituição 

Federal, razão pela qual a Lei Municipal, decorrente da competência concorrente, seria a 

única legitima a regular a matéria, pois é o território do Município que está sofrendo as 

mazelas desta prática nociva ao meio ambiente. A competência concorrente impõe aos 

entes federados o chamado federalismo cooperativo, como forma de estabelecer um regime 

de intervenção integral na proteção do meio ambiente. 

Diante de todas essas premissas, é possível concluir que o julgamento do 

Ministro Luiz Fux é pautado em argumentos juridicamente precários, em que pese 

devidamente amparada pelos precedentes daquela corte, de forma que o resultado da ação 

deveria ter sido diametralmente oposto, ou seja, dever-se-ia ter reconhecido a competência 

do Município como ente legítimo a regular as queimadas em seu território, pois seus 

cidadãos são os diretamente afetados pela prática danosa. 
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