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RESUMO 

 

  

Esta pesquisa tem por objeto a análise da efetivação do direito fundamental ao meio 

ambiente sob a ótica da tutela à fauna silvestre, com base na Constituição Federal e 

em normas infraconstitucionais. 

 

Como se sabe, a Constituição de 1988 é um marco importantíssimo na evolução da 

defesa jurídica do meio ambiente, tendo desencadeado o surgimento de uma ampla 

legislação voltada à defesa de valores ambientais e, particularmente, da fauna 

silvestre. 

 

O que o presente trabalho se propõe a fazer é analisar, a partir da ótica 

constitucional, a legislação de proteção à fauna silvestre, como a Lei que cria 

Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei que cria o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação – SNUC, a Lei de Uso Científico de Animais, a Lei de Rodeios e, 

em especial, a Lei de Proteção à Fauna, que foi recepcionada pela Constituição, 

representando, juntas, o arsenal de ferramentas jurídicas que realizam a efetivação 

do direito fundamental ao meio ambiente animal. 

 

Para tanto, na primeira parte, buscamos estabelecer o conceito de fauna, bem como 

destacar sua importância para a presente e futuras gerações, abordando a questão 

relativa à sua propriedade, por se tratar de bem difuso, separando-a dos bens 

coletivos. Depois, chamamos a atenção para a finalidade específica da fauna e  

suas espécies, atribuindo-se um estudo mais específico a uma delas, a fauna 

silvestre. 

 

Na segunda parte do trabalho estudamos os direitos fundamentais e o meio 

ambiente, enquadrando-o como direito fundamental de terceira dimensão. Como 

ramo novo, o Direito Ambiental é conceituado, buscando-se a identificação e 

definição do bem que por seu intermédio é tutelado (o bem ambiental). A seguir, 

discorremos sobre os princípios do Direito Ambiental, com foco especial para o 

princípio da precaução. 

 



Na terceira e última parte, enfrentamos especificamente a questão da proteção da 

fauna silvestre analisando seus aspectos constitucional e infraconstitucional e, em 

particular, a Lei de Proteção à Fauna, bem como as leis da Política Nacional do Meio 

Ambiente, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, do Uso 

Científico de Animais e da Lei do Rodeio. Por meio desse exame, concluímos sobre 

como a tutela da fauna silvestre acaba significando forma de efetivação do direito 

fundamental ao Meio Ambiente. 

 

PALAVRAS CHAVES: fauna silvestre, meio ambiente, tutela, efetivação, realização, 

direitos fundamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research has the objective of analyzing the effectiveness of the fundamental 

right to the environment from the viewpoint of protection to wildlife, based on the 

Constitution and rules under the Constitution. 

 

As we know, the Constitution of 1988 is the milestone in the evolution of the legal 

defense of the environment and, consequently, the wildlife, which sparked the 

emergence of a broad legislation aimed at achieving the constitutionally established 

values. 

 

What this paper is assumed to do is look to the Constitution of 1988 and subsequent 

infra-constitutional legislation to protect wildlife, such as the law creating the National 

Environmental Policy and the Law creating the National System of Conservation 

Units - SNUG, The Law on Scientific Use of Animals, the Law of Detours and, in 

particular the Wildlife Protection Act, which was approved by the Constitution, 

representing, together, the legal tool that performs the effectuation of the 

fundamental right to environment animal. 

 

Thus, in the first part we see the concept of wildlife as well as its importance for 

present and future generations, emphasizing also the issue of his property, due to be 

a diffuse, differing from the collective goods. Finally, we demonstrate the specific 

purpose of the fauna, its species, which was attributed to a more specific study of 

them; wildlife. 

 

In the second part we study the fundamental rights and the environment, which is a 

fundamental right of the third dimension, in which his tutelage opened a new branch 

of law, the Environmental Law. This branch is constructed, where we search for the 

identification and definition of the good that must be safeguarded, that is, good. 

Environment. Finally, we demonstrate the principles of environmental law, focusing 

on the precautionary principle. 

 

In the third and final part, we face the issue of protection of wildlife through the 

analysis of constitutional protection and infra, where we analyzed, in particular the 



Wildlife Protection Act and the laws of the National Environment System National 

Protected Areas - SNUG, the Scientific Use of Animals and the Law of the Rodeo. 

Through this analysis, we conclude the question of the realization of the fundamental 

right to the environment through the protection of wildlife. 

 

KEY WORDS:  wildlife, environment, protection, activation, fulfillment, fundamental 
rights 
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INTRODUÇÃO 

 

A proteção do ambiente não pode ser considerada uma luta antiga da 

humanidade. Ao contrário, conquistar a natureza sempre foi o grande desafio do 

homem, no sentido de utilizar em seu benefício todos os recursos naturais 

disponíveis1. 

 

Este comportamento de conquista em face da natureza ocorreu em 

detrimento do meio ambiente que sofreu, ao longo dos tempos, agressões 

desmedidas e sem perspectivas de eficiente reparação. 

  

Dentre os danos iniciais causados pelo homem à natureza, pode-se 

vislumbrar a destruição de florestas na busca de espaços para cultivo de alimentos e 

para construção de moradias, bem como a extinção de animais com resultado dos 

mais variados propósitos. 

 

O que se percebe é que o ser humano sempre sofreu uma espécie de 

Síndrome de Narciso2 que o levou a construir mitos de si mesmo, como o de se 

considerar feito à imagem e semelhança de Deus ou o coroamento da criação. É 

como se toda a evolução biológica que o precedeu fosse uma espécie de ensaio da 

natureza para atingir o ápice da perfeição: o surgimento do Homo sapiens. Dessa 

forma, o homem sempre reconheceu a fauna e a flora como simples coisas, 

desprovidas de vida, que existem apenas para lhe servir. 

 

Esta visão antropocêntrica, que “faz do homem o centro do universo, ou 

seja, a referência máxima e absoluta de valores (verdade, bem, destino último, 

norma última e definitiva etc.)”3, paira sobre os tempos atuais, sendo, inclusive, 

adotada por nossa Carta Magna ao eleger a dignidade da pessoa humana como um 

dos Princípios Fundamentais do Estado Democrático de Direito, bem como ao 

determinar, em seu art. 225, o dever de se defender e preservar o meio ambiente 

para satisfazer as necessidades das “presentes e futuras gerações”.  

                                                           
1  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 20. 
2  Instituto Univida de Proteção Animal. Disponível em: 

<http://institutounivida.blogspot.com/2008/07/sndrome-de-narciso.html>.   Acesso em 05/09/2010. 
3  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.100. 
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Tratar de antropocentrismo, portanto, é pensar no homem como 

destinatário do Direto Ambiental. 

 

A visão antropocêntrica ambiental tem como oposição os movimentos 

ambientalistas e as escolas do pensamento ecológico que não se conformam com a 

destruição do meio ambiente em favor do Homem, fortalecendo cada vez mais a 

concepção ecocêntrica que visa à proteção da vida em todas as suas formas.  

 

Do ponto de vista das outras espécies, está bem claro agora que nenhum 

dos grandes mamíferos e boa parte dos menores terão condições de resistir se a 

raça humana continuar crescendo e agindo de forma predatória. Pense-se, por 

exemplo, na caça às baleias pelos japoneses e de felinos no Brasil. E só uma parte 

dos restantes, provavelmente, poderá ser preservada em reservas e parques.  

 

As aves, os répteis, os peixes e as árvores terão destino parecido. Isso 

para não falar do reino mineral: nos rios, nas montanhas e nos oceanos poluídos, 

explorados inconsequentemente pelos homens4.  

 

A espécie humana não pode se vangloriar de sua posição em relação à 

natureza, e continuar a usar de forma tão drástica os recursos naturais. É preciso 

mudar tal procedimento para, assim, poder garantir a sua própria existência, 

aprendendo a preservar seu habitat.  

 

A pressão ecológica de cada indivíduo é calculada, tendo em conta cinco 

componentes distintos: a área de cultivo necessária para produzir os alimentos 

consumidos; a área de pastoreio para produzir os produtos animais; a área de 

floresta exigida para produzir madeira e papel; os materiais de que o indivíduo 

necessita para construir infra-estruturas e viver; e a área de floresta necessária para 

absorver o CO2. 

 

Ao iniciar o processo de civilização, o ser humano levou consigo o planeta 

inteiro, desequilibrando todo o ecossistema5. 

                                                           
4    MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p 59 
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Historicamente, percebe-se que a relação entre o homem e o animal 

baseou-se na crueldade - desde a época dos espetáculos ocorridos no Coliseu de 

Roma, até as recentes touradas e as festas conhecidas como a “farra-do-boi” no 

Brasil -, bem como na exploração econômica ocorrida com o abate de animais para 

extração de couro, pele, penas, marfim e óleo6.  

 

Além da crueldade direta, o homem contribui para a extinção das 

espécies animais ao destruir, ainda que não intencionalmente, seu habitat, 

entendido como a flora, cuja tutela é indispensável para a preservação da fauna7.  

 

O processo de industrialização, iniciado com a Revolução Industrial no 

século XVIII, muito contribuiu para a destruição da natureza e para o agravamento 

dos impactos da atividade humana sobre o meio ambiente e sobre a saúde 

humana8.  

 

Após a Segunda Grande Guerra, com a retomada da economia mundial, 

os efeitos de séculos de uso irresponsável dos recursos naturais demonstraram que 

havia uma necessidade urgente de tomada de providências, sob pena de 

comprometimento da própria sobrevivência das futuras gerações9. 

 

Atualmente, a relação entre o Homem e a natureza está sendo 

completamente repensada. O respeito e o convívio pacífico entre ambos se faz 

necessário para a existência de um meio ambiente sadio. Aos poucos o ser humano 

se convence de que cada planta depende de determinado animal e vice-versa, mas 

a Humanidade depende de todos eles. Imprescindível, portanto, manter-se a 

diversidade da fauna, sendo evidente que cada espécie possui sua importância para 

o equilíbrio ambiental. 

 

                                                                                                                                                                                     
5   qualquer unidade que inclua todos os organismos em uma determinada área, 
interagindo com o ambiente físico, de tal forma que um fluxo de energia leve a uma estrutura 
sólida definida, diversidade biológica e troca de materiais (troca de materiais entre 
componente vivos) MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
1306. 
6  Ibidem, p. 257. 
7  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p 259. 
8  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 21. 
9  Ibidem, p. 22. 
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Será justamente sobre as ferramentas jurídicas construídas no Brasil, 

principalmente a partir de 1988, que o presente trabalho se debruçará para mostrar 

como se vem buscando dar efetivação ao direito fundamental ao meio ambiente 

animal entre nós. 
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1. A FAUNA, OBJETO E TITULARIDADE DO DIREITO AMBIEN TAL 

 

Em verdade, a vida silvestre deve ser tutelada não apenas em benefício 

do ser humano, mas também como um exercício de proteção solidária em relação a 

espécies mais vulneráveis. O homem não deve ser o único a ser respeitado ou a ter 

seus direitos fundamentais reconhecidos, mormente porque comprovada a 

capacidade dos animais no sentido da organização e da interação conforme os 

padrões próprios de cada espécie, assim como nós.  

 

O ordenamento jurídico deve proporcionar instrumentos de tutela aos 

animais, como a Lei de Proteção à Fauna a ser debatida, tendo-se como princípio 

que o homem é também uma espécie animal e que os animais não humanos são 

capazes de sentir dor, sofrimento, fome, frio e até de expressar sentimentos. Atribuir 

direitos aos animais é reconhecer que eles são tão vulneráveis quanto a 

humanidade diante do aprisionamento, da violência, da exploração física e da 

própria morte. 

 

Como complemento de uma solução normativa, surge o direito dos 

animais, despontando como um novo ramo do direito, carecedor de debates e 

estudos específicos. 

 

Em Assembléia realizada em 1978, a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) proclamou a Declaração Universal 

dos Direitos dos Animais, em atenção à proposta de ativistas, objetivando a criação 

de parâmetros jurídicos em relação à matéria, a ser observada pelos países 

membros da ONU. Referida Declaração estabeleceu os seguintes princípios 

destinados a toda humanidade10: 

 

 Artigo 1º   
 
Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos 
direitos à existência.  
 
Artigo 2º   
 

                                                           
10  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 461. 
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1. Todo o animal tem o direito a ser respeitado.  
 
2. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros 
animais ou explorá-los violando esse direito; tem o dever de pôr os 
seus conhecimentos ao serviço dos animais  
 
3. Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção 
do homem.   
 
Artigo 3º   
 
1.Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos 
cruéis. 
 
 2. Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto 
instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia.   
 
Artigo 4º   
 
1. Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito 
de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou 
aquático e tem o direito de se reproduzir.  
 
2. toda a privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é 
contrária a este direito.   
 
Artigo 5º   
 
1. Todo o animal pertencente a uma espécie que viva 
tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver 
e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são 
próprias da sua espécie.  
 
2. Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem 
impostas pelo homem com fins mercantis é contrária a este direito.   
 
Artigo 6º   
 
1. Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro tem 
direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural.   
 
2. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante.   
 
Artigo 7º   
 
Todo o animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de 
duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora 
e ao repouso.  
 
Artigo 8º   
 
1. A experimentação animal que implique sofrimento físico ou 
psicológico é incompatível com os direitos do animal, quer se trate de 
uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a 
forma de experimentação.  
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2. As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e 
desenvolvidas.   
 
Artigo 9º   
 
Quando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser 
alimentado, alojado, transportado e morto sem que disso resulte para 
ele nem ansiedade nem dor.  
 
Artigo 10º   
 
1. Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do 
homem.   
 
2. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são 
incompatíveis com a dignidade do animal.   
 
Artigo 11º   
 
Todo o ato que implique a morte de um animal sem necessidade é 
um biocídio, isto é um crime contra a vida.  
 
Artigo 12º   
 
1. Todo o ato que implique a morte de grande um número de animais 
selvagens é um genocídio, isto é, um crime contra a espécie.  
 
2. A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao 
genocídio.   
 
Artigo 13º   
 
1. O animal morto deve de ser tratado com respeito.  
 
2. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem de ser 
interditas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim 
demonstrar um atentado aos direitos do animal.   
 
Artigo 14º   
 
1. Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem 
estar representados a nível governamental.  
 
2. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os 
direitos do homem. 
 

 

Na América do Sul, países como o Equador e a Bolívia também estão 

preocupados com a preservação da natureza, conseqüentemente, com a tutela dos 

animais, e vêm reestruturando sua legislação com tal intento. 
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No Equador, a nova Constituição de 2008 traz um capítulo chamado 

“Derechos de la natureleza”, que prevê logo no início: “A natureza, ou Pacha Mama, 

onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que seja respeitada integralmente 

sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, 

funções e processos evolutivos.11” 

 

A Carta também afirma em seu preâmbulo que “decidimos construir uma 

nova forma de convivência cidadã, em diversidade e harmonia com a natureza, para 

alcançar o bom viver, o sumak kawsay”. “Sumak kawsay” significa, em língua 

quéchua, vida harmoniosa entre homem e natureza12. 

 

O reconhecimento de direitos da natureza está previsto no cap. VII art. 71 

e seguintes, merecendo registro o fato de que o direito constitucional equatoriano 

considera o meio ambiente como eixo que rege as funções sociais e econômicas. O 

crescente temor pela saturação da capacidade de carga do planeta, principalmente 

o aspecto climático suscitou perguntas sobre os limites necessários para garantir o 

bem-estar do ser humano13. 

 

O “bom viver” surge na Constituição como uma nova ordem ou limite ao 

desenvolvimento, assim como uma reivindicação por parte de grupos socialmente 

postergados que revalorizam suas raízes ancestrais. O país deve buscar o 

desenvolvimento que prevaleça a equidade social e ambiental14. 

 

O Art. 71 utiliza o termo “pacha mama” ou mãe terra, termo das nações 

quichuas que reconhece a deidade aborígine como o gestor de todas as funções 

naturais, evolutivas e ecológicas e reconhece a categoria de sujeito de direitos. 

 

O Art. 72 afirma ainda o Direito da natureza por excelência, que inclui não 

só o respeito de sua integridade, mas também o “Direito a sua restauração”, busca 

                                                           
11  LUPION, Bruno. Os Direitos da Natureza. Disponível em: 

<http://politicamenteincorretos.wordpress.com/tag/constituicao-do-equador/>.   Acesso em 18/05/2011 
12  MARCUZZO, Silvia. Nova Constituição do Equador Prevê Natureza como Sujeito de Direitos. 

Disponível em:<http://www.rebia.org.br/Geral/nova-constituicao-do-equador-preve-natureza-como-sujeito-
de-direitos.html>.   Acesso em 18/05/2011 

13  Ibidem, acesso em 18/05/2011 
14  Ibidem, acesso em 18/05/2011.  



19 
 

estabelecer a necessidade de preservar o estado originário do entorno natural e os 

diferentes ecossistemas. Estabelece relação com a natureza da ação de dano 

ambiental ao Direito Ambiental em geral, considerado um direito sui generis, já que 

tutela o tempo15. 

 

A Bolívia também demonstra preocupação com o tema, estando em vias 

de aprovar a primeira legislação mundial que dá à natureza direitos iguais aos dos 

humanos. A Lei da Mãe Terra, que conta com apoio de políticos e grupos sociais, é 

uma enorme redefinição de direitos. Ela qualifica os ricos depósitos minerais do país 

como “bençãos”, e se espera que promova uma mudança importante na 

conservação e em medidas sociais para a redução da poluição e controle da 

indústria, em um país que tem sido há anos destruído por conta de seus recursos16. 

 

A Lei da Mãe Terra vai estabelecer 11 direitos para a natureza, incluindo o 

direito à vida, o direito à continuação de ciclos e processos vitais livres de alteração 

humana, o direito à água e ao ar limpos, o direito ao equilíbrio e o direito de não ter 

estruturas celulares modificadas ou alteradas geneticamente. Ela também vai 

assegurar o direito de o país “não ser afetado por mega estruturas e projetos de 

desenvolvimento que afetem o equilíbrio de ecossistemas e as comunidades 

locais”17. 

 

Dá análise acima realizada da legislação dos países de nosso continente, 

o Equador e a Bolívia, percebe-se a clara preocupação destes com a natureza. E 

não é uma simples preocupação que possa ser tratada como modismo ou, até 

mesmo, como uma postura politicamente correta. 

 

No caso do Equador, este país alterou sua constituição federal no sentido 

de prever o “Direito à Natureza” em sua Carta. Já a Bolívia está prestes a se tornar o 

                                                           
15  MARCUZZO, Silvia. Nova Constituição do Equador Prevê Natureza como Sujeito de Direitos. 

Disponível em:<http://www.rebia.org.br/Geral/nova-constituicao-do-equador-preve-natureza-como-sujeito-
de-direitos.html>.   Acesso em 18/05/2011 

16  PLANETA SAUDÁVEL. Bolívia Está Prestes a Igualar os Direitos da Natureza ao dos Humanos. 
Disponível em: http://www.anda.jor.br/2011/05/15/bolivia-esta-prestes-a-igualar-os-direitos-da-natureza-
aos-dos-humanos/>.   Acesso em 18/05/2011 

17  Ibidem, acesso em 18/05/2011.  
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primeiro país no mundo a possuir uma legislação que dá direitos à natureza iguais 

aos dos homens.   

 

São exemplos típicos que devem ser seguidos pelos demais países no 

sentido de preservar o meio ambiente. 

 

Em que pese todo o demonstrado, não há como se falar em preservação 

ambiental, relação homem e natureza, homem e fauna, direito dos animais etc., sem 

que haja uma educação ambiental para tanto. 

 

Talvez esta seja a grande dificuldade, a de conscientizar o cidadão de 

que não basta deixar de agir diretamente contra as espécies animais para preservá-

las, há de se preservar seu habitat, há de se construir uma cidadania ambiental. 

 

Ocorre que tal cidadania é desconhecida ou desprezada em nosso 

Estado, já que o Direito Ambiental, enquanto novo direito, apresenta ainda pouco 

peso ou importância no âmbito político18. 

 

Entende-se como cidadania ambiental um sistema de direitos, deveres e 

prerrogativas de ordem ambiental atribuídos ao cidadão individualmente considerado 

e à coletividade, voltados para a descentralização e democratização da gestão do 

meio ambiente, garantindo-se, igualitariamente, qualidade ambiental e acesso aos 

bens ambientais, aos processos decisórios, às informações e à Justiça Ambiental, 

numa perspectiva de transformação socioambiental pautada na solidariedade e na 

postura crítica e ativa19. 

 

Para o efetivo exercício desta cidadania, deve-se transpor alguns 

problemas estruturais do sistema jurídico brasileiro, bem como problemas 

encontrados na própria sociedade como, por exemplo, a falta de educação 

ambiental20. 

 

                                                           
18  BIANCHI, Patrícia. Eficácia das Normas Ambientais São Paulo: Saraiva, 2010, p 156. 
19  Ibidem, p 157. 
20  Ibidem, p 158. 
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No tocante à educação ambiental, esta é uma das mais importantes 

ferramentas a serem utilizadas para a proteção do meio ambiente, pois não se pode 

acreditar que o Estado seja capaz de exercer controle absoluto sobre todas as 

atividades que, direta ou indiretamente, possam alterar a qualidade ambiental21. 

 

A Lei no. 9.795, de 27 de abril de 1.999, que dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências, em seu artigo 1º que estabelece o conceito de educação ambiental: 

 

Art. 1º. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade22. 

 

Com efeito, não se pode pretender que a educação ambiental se faça 

presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não-formal. Processo educativo não se confunde com escolaridade. 

 

A educação é uma atividade constante e permanente que se faz todos os 

dias e em todos os locais. É razoável e desejável que, no processo de 

escolarização, a preocupação com as repercussões ambientais da atividade humana 

esteja sempre presente23. 

 

Diante de todas as novas ideias que florescem sobre a relação entre o 

homem e natureza, especificamente em relação à fauna, imprescindível é que se 

reconheça a importância de sua tutela, visto que muitas ameaças que pairam sobre 

o largo espectro da vida no planeta24.  

 

Mas, para tudo isto é necessário entender o que é a fauna. Eis o nosso 

próximo objetivo. 

 

                                                           
21  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental , 13ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p 255. 
22  BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1.999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm>. Acesso em 30/04/2011. 
23  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental , 13ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p 256. 
24  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p 256. 
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1.1 Conceito de Fauna 

 

Não há muita dificuldade na doutrina para o estabelecimento do conceito 

de fauna. Para Édis Milaré, 

 

entende-se ordinariamente por fauna o conjunto dos animais que 
vivem numa determinada região, ambiente ou período geológico. A 
noção vulgar também se refere ao conjunto dos animais que habitam 
o Planeta na atualidade ou que nele viveram em épocas anteriores25. 

 

Neste mesmo sentido, Luis Paulo Sirvinskas entende ser a fauna 

 
... o conjunto de animais estabelecidos em determinada região. 
Quando se fala em fauna, deve-se pensar imediatamente em seu 
habitat, que por sua vez, é o local onde vive o animal, incluídos aí os 
abrigos, ninhos, criadouros naturais etc., integrando, assim, o 
ecossistema26. 

 

Para Paulo Affonso Leme Machado, a fauna pode ser considerada como 

o conjunto de espécies animais de um determinado país ou região27.  

 

José Afonso da Silva, diz que a palavra “fauna”, em sentido lato, refere-se 

ao conjunto de todos os animais de uma região ou de um período geológico, 

abrangendo aí a fauna aquática, a fauna das árvores e do solo (insetos e 

microorganismos) e a fauna silvestre (animais de pelo e pena)28. 

 

Pela análise das definições acima expostas, percebe-se não haver 

dificuldades em se situar a abrangência do tema fauna, visto ser esta objetivamente 

o conjunto de animais existentes em um local determinado. 

 

Não se pode esquecer, porém, que este conjunto de animais que vivem 

em determinada região não o faz de maneira solitária, sendo imprescindível para 

                                                           
25 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p 256. 
26 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 459. 
27 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p.780. 
28 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed., São P aulo: Malheiros, 2010, p. 195. 
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tanto a existência de um conjunto de espécies vegetais, conhecida como flora29, que 

completa a relação envolvendo o ecossistema.  

 

O que já se pode dizer dos conceitos acima expostos é que proteger a 

fauna é dar condições para as espécies animais de uma determinada região para 

que elas sobrevivam sem a ameaça humana predatória.  

 

Como elemento de composição do ecossistema, a fauna em especial está 

exposta, em maior ou menor grau, aos efeitos de decisões socialmente 

irresponsáveis, que dificultam a sua proteção. 

 

A legislação brasileira se limita a conceituar especificamente a fauna 

silvestre para fins de proteção e tipificação penal. Vejamos: 

 

A Lei n. 5.197/67, em seu art. 1º, conceitua fauna silvestre como sendo 

“os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que 

vivem naturalmente fora do cativeiro (...), bem como seus ninhos, abrigos e 

criadouros naturais”. 

 

Por sua vez, a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/1998), em seu art. 

29, §3º, considera  

espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies 
nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham 
todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território 
brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 

 

O primeiro conceito atribuído em 1967 não diferenciava os animais 

nativos dos exóticos, todos eles eram protegidos e considerados propriedade do 

Estado, desde que não vivessem em cativeiro. Essa diferenciação surgiu no 

ordenamento jurídico em 1998, quando se determinou que para ser considerada 

fauna silvestre a espécie deveria ter pelo menos parte de seu ciclo de vida dentro do 

território brasileiro, independentemente de cativeiro. 

 

                                                           
29 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva 

2008, p. 113. 
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1.2 A Importância da Fauna 

 

Apesar do caráter extremamente antropocêntrico da relação entre homem 

e natureza, não há como negar que a proteção desta, bem como de todas as suas 

espécies, possuem como pano de fundo a conservação da vida humana. Resta claro 

assim, que sem natureza, não há vida humana. 

 

Em contrapartida, é o mesmo ser humano que coloca em risco sua 

espécie ao agredir a natureza, tornando-se a maior e mais perigosa ameaça à vida 

no Planeta. 

 

Especificamente na relação com à fauna silvestre, objeto deste estudo, a 

importância fundamental se dá no equilíbrio dos ecossistemas em geral, pois muitos 

animais são vitais à existência de muitas plantas, constituindo-se o elo de procriação 

por conta da sua qualidade de agentes polinizadores. 

  

Além disso, muitos são dispersores de sementes que necessitam passar 

por seu trato intestinal, como vários mamíferos, sem contar que praticamente todos 

os animais são excelentes agentes adubadores. 

 

Dessa forma a fauna tem importância primordial na existência e 

desenvolvimento das áreas naturais. Vale dizer, ainda, que os animais são 

produtores indiretos dos benefícios econômicos que a exploração da madeira, frutas, 

resinas florestais, entre outros, podem proporcionar ao homem.  

 

Ademais, o reino animal e o reino vegetal integram a bicenose, um dos 

elementos que compõem o ecossistema30, onde suas leis fisiológicas, em harmonia, 

permitem a sobrevivência das espécies. 

 

Quebrar esta harmonia abruptamente pela interferência humana fará com 

que milhares de espécies entrem em processo de extinção, resultando a médio e 

                                                           
30 CANOTILHO. José Joaquim Gomes e LEITE. José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental 

Brasileiro. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 284. 
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longo prazo a própria extinção da espécie humana. A manutenção da vida selvagem 

e da flora natural é essencial para a manutenção da vida global. 

 

Em termos de alimentação, como é sabido, a fauna é importantíssima, 

pois foi primordial à raça humana que dependia dela para sobreviver. A caça foi, e 

ainda é para muitos povos isolados, a forma rudimentar utilizada para a obtenção de 

alimento.  

 

A manutenção da fauna silvestre, consequentemente da vida selvagem, 

também possibilita a sua exploração turística, pois a cada ano cresce o número de 

pessoas que procuram os parques naturais para admirar os animais nativos.  

 

No que tange particularmente às espécies ameaçadas de extinção, Édis 

Milaré31 ressalta o fato de que a  

 

... importância da fauna está estreitamente ligada à biodiversidade, 
com seus múltiplos valores. Mas recentemente vem-se impondo uma 
outra visão, que procura modificar de uma maneira radical o 
comportamento da espécie humana em face das demais espécies 
vivas, notadamente algumas espécies animais. Trata-se de um 
posicionamento ético, inspirado pela assim chamada “Ecologia 
Profunda”, que pretende incultar uma revisão das atitudes 
pragmáticas, da ambição sem medidas e da crueldade para com o 
mundo natural. 

 

Sem contar a pesca para alimentação, a pesca esportiva pode se tornar 

enorme fonte de renda para o Estado por meio de impostos e para milhares de 

pessoas ou empresas ligadas direta ou indiretamente a ela.  

 

Em termos educacionais, a manutenção da vida selvagem também é 

muito importante, pois possibilita aos jovens o contato com animais não 

domesticados, permitindo que conheçam as características desta vida primitiva. 

  

O objetivo do presente estudo é identificar e avaliar a efetivação da tutela 

de uma das espécies de fauna, conhecida como fauna silvestre. 

 

                                                           
31  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.258. 
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1.3 A Propriedade sobre a Fauna 

 

As discussões acerca da titularidade da propriedade da fauna não 

parecem ser uma questão doutrinária pacífica, dadas as diferentes interpretações 

existentes sobre o tema. 

 

Para Celso Antonio Pacheco Fiorillo32, a fauna teve ao longo dos tempos 

substancial alteração em seu regime de titularidade, isto porque, 

 

... sob o prisma do Código de Caça (Decreto-Lei Nº 5.894/43) e do 
Código de Pesca (Decreto-Lei Nº 794/38), as espécies componentes 
da fauna eram consideradas res nullius, ou seja, algo que, embora 
passível de domínio, em dado momento não possuía senhor, seja 
pelo fato de nunca ter tido um, seja, ainda, por ter sido abandonado. 

 

Com o advento da Lei Nº 5.197/6733, mencionados Códigos foram 

revogados e a fauna passou a ter tratamento jurídico, demonstrando a preocupação 

do legislador com o equilíbrio do ecossistema e objetivando a manutenção das 

espécies, vez que tornou a fauna silvestre bem público da União. É o que evidencia 

o art. 1º dessa Lei:  

 
Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a 
sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. (Grifo 
nosso). 
 

Porém, segundo Celso Antonio Pacheco Fiorillo34, 

 

com a conjugação legislativa existente entre a Constituição Federal 
(art. 225) e o Código de Defesa do Consumidor (art. 81, § único, I), 
temos que os chamados bens ambientais não mais são enquadrados 
na categoria de públicos, mas sim de bens difusos. 

 

                                                           
32  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva 

2008, p. 137. 
33  BRASIL. Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1.967. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5197.htm>. Acesso em 17/09/2010. 
34  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva 

2008, p. 138. 
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Assim, enquanto a função ecológica da fauna e da flora for 

constitucionalmente tutelada (art. 225, § 1º, VII, CF), ambas serão consideradas 

bens ambientais, visto seu caráter difuso e consequentemente, de titularidade 

indeterminável, afastando-se a propriedade estatal. 

 

Ao encontro do pensamento anterior, Luis Paulo Sirvinskas afirma que  

 

fauna é um bem ambiental e integra o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da CF. Trata-se de 
um bem difuso. Esse bem não é público nem privado. É de uso 
comum do povo. A fauna pertence à coletividade. É bem que deve 
ser protegido para as presentes e futuras gerações35. 

 

Já para José Afonso da Silva, não há de se falar em bem difuso 

pertencente à coletividade em face da expressa atribuição de titularidade da fauna 

silvestre ao Estado Brasileiro, quer dizer que aquela constitui propriedade deste, 

ainda que não tenha sido incluída entre os bens da União, 

 

... portanto, não constitui seu domínio patrimonial de que ele possa 
gozar e dispor. Mas, na medida em que é ela que representa o 
Estado Brasileiro, tomado no seu sentido global, a ela compete 
cuidar e proteger esses bens, que assumem características de bens 
nacionais, não como mero domínio eminente da Nação”36. 

 

Erika Bechara37 ressalta que, justamente em virtude da natureza difusa do 

bem ambiental fauna, é que o art.1º. da Lei n. 5.197/1967 (Lei de Proteção à Fauna), 

- que declara ser a fauna silvestre, seus ninhos, abrigos e criadouros naturais 

propriedades do Estado -, não mais se encontra em vigor. 

 

O fato é que, em 1967, não se tinha positivado no ordenamento jurídico o 

“bem difuso”, concluindo-se que a expressão “propriedade do Estado” surgiu para 

evitar-se conceituar fauna silvestre como coisa sem dono. 

 

Ademais, antes do advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 

8.078/1990), muitos dos bens da coletividade eram denominados “bens públicos”, já 
                                                           
35  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 464. 
36  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 196. 
37  BECHARA, Erika. A Proteção da Fauna Sob a Ótica Constitucional. São Paulo:Juarez de Oliveira, 

2003, p. 36. 
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que se emprestava ao termo “público” um sentido ambíguo, ou seja, “do Estado” e 

“da coletividade”. 

 

E é justamente essa ambiguidade desnecessária que se pretende afastar, 

chamando-se, então, os bens que pertencem a um número indeterminado de 

pessoas de difusos e reservando-se o designativo “bem público” aos bens 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público38. 

 

Parece-nos, assim, que, independentemente da interpretação que se dê à 

titularidade da propriedade sobre a fauna, os autores buscam o mesmo fim em 

demonstrar a importância de se proteger a fauna por todos os envolvidos, ou seja, o 

Estado e os particulares. 

 

Ocorre que a fauna, por ser essencial ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, deve ser efetivamente tratada e protegida como um bem difuso, sendo 

sua defesa e preservação responsabilidade de todos, cidadãos e Estado. 

  

No que concerne à competência para legislar sobre a fauna, esta é 

definida pela Constituição Federal de 1988 de forma concorrente entre União e 

Estados, no inciso VI do artigo 24: 

 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
... 
  
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição39. 

 

Interessante observar que as constituições anteriores tratavam tal 

competência de forma diferente. A Constituição de 1891 não previa a competência 

para legislar quer sobre fauna, quer sobre caça. Já a Constituição de 1934 dispunha 

em seu art. 5º: ”compete privativamente à União ... XIX – legislar sobre:... j) caça”; o 

§3º desse mesmo artigo estabelecia que as leis estaduais poderiam, atendendo às 
                                                           
38  BECHARA, Erika. A Proteção da Fauna Sob a Ótica Constitucional. São Paulo:Juarez de Oliveira, 

2003, p. 37. 
39   BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 05 de outubro de 1.988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 17/09/2010.  
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peculiaridades locais, suprir as lacunas ou deficiências da legislação federal, sem 

dispensar as exigências desta40. 

 

A Constituição de 1937, em seu art. 16, assegurava a competência 

privativa da União para legislar sobre caça (item XIV). Entretanto, seu art. 18 

estipulava que independentemente de autorização, os Estados poderiam legislar no 

caso de haver lei federal sobre a matéria para suprir-lhe as deficiências ou atender a 

peculiaridades locais, desde que não houvesse dispensa ou diminuição às 

exigências da lei federal41.  

 

A Carta de 1946 atribuía à União a competência para legislar sobre caça 

(art. 5º, XV, l), sendo que não ficou excluída a competência estadual supletiva ou 

complementar para esta matéria42. 

 

Por fim, a Constituição de 1967 mudou o sistema constitucional sobre a 

caça, passando, pelo art. 8º, XVII, h, c/c o § 2º do mesmo artigo, a reservar 

competência exclusiva para a União legislar sobre caça. Seguiu seus passos a 

Emenda Constitucional 1/69, por seu art. 8º, XVII, h, c/c o parágrafo único do mesmo 

artigo43. 

 

 

1.4 A Finalidade da Fauna 

 

Apesar da importância da fauna, já demonstrada no presente trabalho, 

necessário se faz traçar as finalidades pontuais de sua correta utilização44. 

 

I – Função Ecológica 

 

                                                           
40  LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p.781. 
41  Ibidem, p.781. 
42  Ibidem, p.781. 
43  Ibidem, p.781. 
44 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva 

2008, p. 138. 
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Tida como o exercício da participação da fauna na manutenção e no 

equilíbrio do ecossistema, a função ecológica é a responsável pela criação de um 

ambiente sadio, condição essencial à vida com qualidade. 

 

A função ecológica está determinada no art. 225, § 1º, VII da Constituição 

Federal45: 

 

Diz o art. 225 da Constituição Federal:  

 

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 Publico 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: 
 
... 
 
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. 
 
 

O equilíbrio desejado pela função ecológica poderá sofrer importantes e 

negativas influências, dentre elas a introdução de espécies exóticas em um 

ecossistema. Entende-se por espécies exóticas:  

 

todos os animais pertencentes às espécies ou subespécies cuja 
distribuição geográfica não inclui o território brasileiro e as espécies  
e subespécies introduzida pelo homem, inclusive domésticas em 
estado asselvajado ou alçado; igualmente são consideradas exóticas 
as espécies ou subespécies que tenham sido introduzidas fora das 
fronteiras brasileiras e suas águas jurisdicionais e que tenham 
entrado em território brasileiro46.  

 

Além da introdução de espécies exóticas, há o fato da reintrodução de 

espécies extintas de um determinado local, nele mesmo, tendo por finalidade 

assegurar a sobrevivência da espécie introduzida no local de seu habitat natural, 

                                                           
45  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 05 de outubro de 1.988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 17/09/2010.  
46 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 195. 
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mantendo a função ecológica ou restaurando a população esgotada que tenha 

desaparecido. 

  

II – Função Científica 

 

A função científica da fauna está caracterizada pela utilização de animais 

em experimentos, testes de laboratório, dentre outras, sendo regulada pela Lei Nº 

11.794/9847, lei esta que será abordada minuciosamente no presente trabalho. 

 

III – Função Recreativa 

 

Em que pese o direito ao lazer expresso na Constituição Federal de 1988, 

este deve ser visto com restrição quando se trata da utilização da fauna para tal 

objetivo, dada a possibilidade de confronto entre o lazer e a preservação e 

conservação da fauna. 

 

Quando da ocorrência de tal situação de conflito dessas duas situações 

protegidas em nossa Carta Magna, deve-se sopesar o custo-benefício da agressão 

sofrida pela fauna com a necessidade da prática do lazer para se apurar qual deverá 

prevalecer. 

 

O lazer que se busca por meio da fauna silvestre deve ser objeto de 

autorização do Poder Público competente, ainda que se trate de propriedade 

particular, sendo certo que aquele, em face da Lei de Proteção à Fauna, não poderá 

se afastar de suas atribuições. 

 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado em análise à proibição de caça 

recreativa da Lei de Proteção à Fauna, 

 

... podemos definir as proibições em razão dos instrumentos e do 
modo de caçar e em razão do local em que se efetua a coleta, 
apanha, perseguição e caça do animal silvestre. É vedada caça com 
visgo, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas 
que maltratem a caça; com armas de calibre 22 para animais de 

                                                           
47  BRASIL. Lei nº 11.794, de 08 de outubro de 2.008. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L11794.htm. Acesso em 02/10/2010. 
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porte superior ao tapiti e com armadilhas constituídas de armas de 
fogo 48. 

 

Malgrado o rol de proibições elencado pelo autor, cumpre mencionar que 

a atividade recreativa desenvolvida dentro de uma fauna doméstica, ou seja, 

apropriável, não se enquadra no âmbito de atuação da lei, vez que esta se limita a 

regulamentar a fauna silvestre. 

 

Todavia, não se pode esquecer da vedação de crueldade contra animais 

domésticos (forma constituída dos animais que, através dos tempos, por força do 

manejo ou da convivência tornaram-se próximos do homem, possuindo 

características comportamentais de estrita dependência humana)49. 

 

IV – Função Cultural 

 

A função cultural de utilização da fauna deve ser vista com ressalvas, em 

face da dificuldade de se diferenciar uma atividade cultural com uma atividade que 

se diz cultural, porém se utiliza de meios cruéis contra os animais.  

 

Édis Milaré aponta a existência do equívoco que muitas vezes acontece, 

consistente em acorbertar perversidades ou violências sob o manto antropocentrista, 

sustentado no valor cultural recreativo que possa apresentar determinada atividade 

humana em relação aos animais50. 

 

É notório que a fauna é comumente empregada como instrumento de 

exercício cultural de determinados povos, onde se verifica a prática sulista da farra 

do boi, a competição entre aves combatentes (rinhas e brigas de galos) no Rio de 

Janeiro, e o sacrifício de animais em cultos religiosos. 

 

                                                           
48 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p.794. 
49  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 121. 
50  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.251. 
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Não obstante, o Estado deve incentivar a valorização e a difusão das 

manifestações culturais, conforme art. 215 da CF51: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
 
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional. 
 
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 
 
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que conduzem à:  
 
I. defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;  
 
II. produção, promoção e difusão de bens culturais;  
 
III. formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões;  
 
IV. democratização do acesso aos bens de cultura;  
 
V. valorização da diversidade étnica e regional. 

 

O incentivo à cultura em relação ao uso da fauna deve ser pautado pela 

utilização de meios não cruéis aos animais, conforme art. 225 da Constituição 

Federal. Desta forma, pode-se verificar, em tese, colisão entre esses dois 

dispositivos constitucionais. 

 

Tal situação remonta à necessidade de se tratar a questão da crueldade 

em face dos animais. 

 

O termo crueldade é a qualidade de ser cruel, e cruel se identifica como 

aquele que se apraz em causar dor, sofrimento, fazer o mal, atormentar52.  

 

                                                           
51  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 05 de outubro de 1.988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 
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52  HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 879. 
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Para Celso Antonio Pacheco Fiorillo, a crueldade só estará caracterizada 

se a prática contra o animal não tiver por finalidade proporcionar ao homem uma 

sadia qualidade de vida ou, na hipótese de estar presente este propósito, os meios 

empregados não forem os absolutamente necessários à atividade53. 

 

Uma das maneiras de se tentar evitar a colisão é verificar se o evento tido 

como cultural e que faz uso de animais silvestres, possui raízes culturais na região 

onde está sendo realizado, ou seja, se possui história para aquela comunidade. 

Como exemplo, pode-se citar o caso da farra do boi, evento que ocorria no Região 

Sul do Brasil, de cujas raízes históricas naquela região não se duvida. 

 

Para se ter uma ideia do aspecto cultural dessa prática, a farra do boi teve 

origem do costume ibérico e ainda hoje permanece em algumas cidades da 

Espanha e Portugal. Essa prática chegou ao Brasil no século XVIII, há cerca de 

trezentos anos, com a migração dos açorianos para o litoral catarinense54. 

 

Consiste a farra do boi em submeter o animal à fobia do público, que o 

persegue e o machuca durante um trajeto previamente determinado. O animal, ao 

final da “brincadeira”, ferido, é submetido ao sacrifício. 

 

Assim, a mesma prática sendo utilizada em outra Região, a Nordeste, por 

exemplo, perde toda sua origem, raízes e história, sendo certo que seria um evento 

que teria como foco apenas interesses econômicos. 

 

Desta forma, frente a tal situação, dificilmente uma decisão judicial 

autorizatória poderia beneficiar os organizadores de um evento como este no 

Nordeste, mesmo porque, na própria Região Sul, tal evento não se realiza mais, 

conforme decisão do Supremo Tribunal Federal55 (RE 153.531-9/SC, 2ª T., STF, j. 3-

6-1997, redator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, DJU, 13 mar.1998, e DRA, 18:315, 
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54 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 477. 
55  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Site do STF. Disponível em: 
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abr./jun. 2000), em face da crueldade desnecessária e excessiva pela qual os 

animais passavam, indo de encontro à Constituição Federal (art. 225, § 1º, VII). 

 

Pelo acima demonstrado, tem-se identificado que não basta ter o evento 

um real aspecto cultural, é necessário que ele não exponha animais à crueldade, 

pois, do contrário, não há cultura! 

  

 

1.5 Espécies da Fauna 

 

De maneira simples e por todo o visto neste trabalho, não há dificuldade 

de se entender ser a fauna composta pelo conjunto de animais que habitam o 

planeta. 

 

Percebe-se, também, que estes animais são divididos em espécies e que 

habitam determinadas regiões configurando seus habitats, criando juntamente com a 

flora, um ecossistema essencial à existência de cada espécie. 

 

Assim, necessário se faz agora identificar as espécies da fauna 

existentes, seja para seu estudo científico, para sua proteção e exploração. 

 

Édis Milaré56 identifica subdivisões da fauna, sendo a primeira a fauna 

terrestre, que habita as superfícies sólidas do Planeta, incluindo a fauna silvestre e a 

fauna alada, ou avifauna, que se desloca pelo espaço atmosférico; a fauna aquática, 

cuja população animal é de habitat em meio líquido (oceânico, fluvial e lacustre), 

abrangendo os peixes; a fauna abissal, característica de grandes profundezas e 

muitos outros grupos. 

 

Para Luis Paulo Sirvinskas57, ainda existem animais sem proteção 

jurídica, sendo certo que os animais tutelados, são apenas os integrantes da fauna 

silvestre ou aquática, domésticas ou domesticadas, nativas, exóticas ou e rota 

migratória. 
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Ao encontro do apregoado por este autor, percebe-se que, na prática, há 

uma real falta de positivação legal no sentido de tutelar algumas espécies animais, o 

que será examinado à frente. 

  

Neste sentido, as espécies nativas são aquelas que vivem em 

determinada região do país. As migratórias são aquelas que migram de um lugar 

para o outro, passando de um país a outro. As exóticas são as originadas de outros 

países. As aquáticas são aquelas que vivem nos lagos, lagoas, rios e mares. 

Espécies domésticas ou domesticadas são aquelas passíveis de domesticação, 

preservando, no entanto, seu caráter selvagem. 

 

José Afonso da Silva58 aborda a fauna doméstica como integrada por 

todos os animais que, por meio de processos tradicionais e sistematizados de 

manejo e/ou melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticos, dependentes do 

homem, diferentemente da espécie silvestre primitiva que os originou. 

 

Desta forma, percebe-se que a fauna doméstica não está incluída na 

fauna silvestre, como também não se incluem nesta, os animais de cativeiro, 

criatórios e de zoológicos particulares, devidamente legalizados. 

 

Quantos aos zoológicos, estes apresentam aspectos culturais, sociais e 

de estudos científicos, podendo abrigar espécies nativas ou exóticas, com foco na 

educação ambiental e preservação de espécies. 

 

Os zoológicos, conhecidos como Jardins Zoológicos, constituem coleções 

de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou semiliberdade e expostos à 

visitação pública, sendo considerados pela Resolução CONAMA 011, de 

03.12.198759, Unidades de Conservação, cujo funcionamento depende de prévia 
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autorização do Poder Público Federal, conforme disciplina o art. 2º. da Lei 7.173, de 

14.12.198360, devendo ainda ser registrado no IBAMA61. 

 

A distinção de espécies da fauna demonstrada é suportada pela 

Constituição Federal de 1988, que distingue a fauna silvestre da aquática ao 

mencionar de modo individual, a pesca, a caça e a própria fauna, em que pese o 

caráter global da Lei de Proteção à Fauna, Lei Nº 5.197 de 1967 que define a fauna 

silvestre em seu art. 1º. 

 

Dispõe o art. 24, VI da Constituição Federal: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
... 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição. 
 

Resta claro, porém, a notória importância das espécies da fauna 

apontadas, mas certo é que a fauna silvestre necessita de maiores cuidados e 

preocupações, porque a mais ameaçada. 
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2. DIREITOS FUNDAMENTAIS E MEIO AMBIENTE 

 

2.1 O Meio Ambiente como Direito Fundamental 

 

Para que possamos abordar o meio ambiente enquanto objeto dos 

direitos fundamentais da pessoa humana, é necessário esclarecer, de antemão, o 

que efetivamente são tais direitos. 

 

Nas palavras de José Afonso da Silva, os direitos fundamentais, além de 

se referirem  

 

a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia 
política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível 
do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza 
em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. 

 

Continua o autor que “no qualificativo fundamentais, acha-se a indicação 

de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, 

não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive”62. 

 

Em verdade, essa definição reforça, com bastante propriedade, os 

princípios universais da liberdade, igualdade e fraternidade, bem como reitera o 

preceito de que o fundamento dos direitos civis reside no direito natural. 

 

Alexandre de Moraes, por sua vez, afirma que os direitos humanos 

fundamentais são caracterizados pelo  

 

conjunto institucionalizados de direitos e garantias do ser humano que tem 
por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção 
contra o arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento de condições 
mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana63. 

 

Nesse mesmo sentido, os direitos fundamentais se agrupam num vasto 

rol de normas jurídicas constitucionais emissoras de efeitos jurídicos com alta 
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densidade de valores histórico-sociais, os quais podemos conceituar como: “direitos 

público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos 

constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do 

Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da 

liberdade individual”64 . 

 

De fato, a história demonstra a necessidade de positivação dos direitos 

fundamentais, e ainda de sua imutabilidade, como forma de evitar a opressão do 

Estado e de promover a dignidade humana. Apenas uma crítica à definição de 

Alexandre de Moraes se faz em relação as “condições mínimas de vida” que 

poderiam limitar o conceito de direito fundamental. Além disso, para Robert Alexy, “o 

direito à garantia de um mínimo existencial não poderia ser classificado como ‘direito 

fundamental’ (...) visto que não tem a estrutura de um direito de liberdade do Estado 

de Direito Liberal”65. 

 

Registre-se, também, que essa limitação do poder estatal não é estática, 

ou até mesmo imutável, pois são valores dinâmicos, ou seja, os direitos 

fundamentais estão sujeitos a evolução histórica, social e cultural da sociedade. 

 

Já Anna Candida da Cunha Ferraz salienta que os direitos fundamentais 

tornaram-se reconhecidos pelas constituições escritas, estando “no coração” da Lei 

Fundamental, sendo que tal inscrição constitui a primeira forma de defesa dos 

direitos. Assim, o reconhecimento dos direitos fundamentais constitui conteúdo 

inarredável de uma teoria da Constituição66. 

 

Em nosso Estado Democrático, seria impensável uma Constituição que se 

omitisse perante os direitos fundamentais, até mesmo porque “o próprio conceito de 
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democracia é inseparável do conceito de direitos do homem”67, sendo que cada 

indivíduo detém uma parte da soberania. 

 

Ainda segundo Robert Alexy, é possível formular teorias das mais 

variadas espécies sobre os direitos fundamentais, dentre elas: teorias históricas, que 

explicam o desenvolvimento dos direitos fundamentais; teorias filosóficas, que se 

empenham em esclarecer seus fundamentos; teorias sociológicas, sobre a função 

dos direitos fundamentais no sistema social; e teorias jurídicas, que desenvolvem o 

conceito e estruturação das normas para aplicação dos direitos fundamentais, 

possuindo três atributos: uma teoria constitucional dos direitos fundamentais; uma 

teoria jurídica e, uma teoria geral68. 

 

Todas essas definições evidenciam a dificuldade de se qualificar 

abreviadamente tais direitos que carregam em si toda uma história de luta popular, 

bem como uma abrangência conceitual até hoje questionada. 

 

Uma vez identificados os aspectos que envolvem os direitos fundamentais 

e a importância da fauna e, em especial a fauna silvestre, mister é tratar questões 

relativas ao meio ambiente, de vital importância para todo ser humano. 

  

O conceito legal de meio ambiente é estabelecido pelo art. 3º., inciso I, da 

Lei no. 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente)69: 

 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
 
I - 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. 

 

Em que pese a definição legal, a Constituição em vários de seus 

dispositivos, tratou dos recursos ambientais, tais como a água (arts. 20, III, e 26, I), 

as ilhas (arts. 20, IV, e 26, III), os recursos naturais da plataforma continental e da 

zona econômica exclusiva (art. 20, V), o mar territorial (art. 20, VI), as cavidades 
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naturais subterrâneas (art. 20, X), as florestas, a flora e a fauna (arts. 23, VII, e 24, 

VI), as praias (art. 20, IV), os sítios arqueológicos, pré-históricos, paleontológicos, 

paisagísticos, artísticos e ecológicos (arts. 20, X, e 216, V), os espaços territoriais 

especialmente protegidos (art. 225, par. 1º, III e par. 4º)70.  

 

Não basta sobreviver, deve-se sobreviver com qualidade e resguardar os 

bens ambientais para as futuras gerações. Com esse enfoque, o meio ambiente 

passou a ser tratado como um direito constitucional fundamental da pessoa humana.  

 

Como nos ensina Tiago Fensterseifer71, a questão dos direitos 

fundamentais da pessoa humana constitui o núcleo normativo-axiológico da ordem 

constitucional e, conseqüentemente, de todo o sistema jurídico, representando 

projeções normativas e materializações do princípio e valor supremo da dignidade 

da pessoa humana no marco jurídico-político do Estado de Direito. 

 

Deve-se considerar a importante necessidade de reconhecer que as 

condições de vida e os requisitos para uma vida com dignidade variam de acordo 

com a sociedade e a época vivida. 

 

É clara a constatação de que a sociedade se modifica e incorpora novos 

valores na medida em que as demandas históricas impulsionam novos caminhos e 

necessidades, objetivando sempre a plena realização de uma vida humana digna e 

saudável. 

 

É inegável também que as discussões envolvendo direitos fundamentais 

são extremamente polêmicas, já que suas premissas se baseiam não apenas em 

normas jurídicas, mas também em aspectos ideológicos, políticos, econômicos, 

religiosos e ecológicos (acentuamos nós).  

 

                                                           
70   BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 05 de outubro de 1.988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 
17/09/2010. 

71 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Meio Ambiente. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2008, p. 142.  



42 
 

Logo, o fato de ser impossível obter uma solução estritamente técnico-

jurídica em questões envolvendo direitos fundamentais, uma vez que as concepções 

político-ideológicas são inafastáveis, não se deve minimizar a necessidade de 

perseguir uma solução justa, que, ao mesmo tempo, seja aceita pelo o ordenamento 

jurídico. Fora da Constituição não há decisão legítima. 

 

Assim, mister se faz enfrentar a questão problemática da definição da 

terminologia de “direitos fundamentais”. É por isto que Ingo Wolfgang Sarlet teve a 

preocupação de fazer a seguinte distinção: 

 

... o termo direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos do 
ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão direitos humanos guarda relação com os documentos de 
direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 
reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 
vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, 
aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal 
sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional. 72 

 

Apesar disto, há uma grande aproximação entre os dois termos, pois 

foram os direitos expressos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da 

Revolução Francesa e nas declarações americanas que percorreram um caminho 

comum até integrarem os ordenamentos jurídicos nacionais73. 

 

Paulo Bonavides vai ao encontro da definição de Ingo Wolfgang Sarlet ao 

formular seu conceito para direitos fundamentais: 

 

Considerando, pois, os aspectos positivos que ora prevalecem às 
antigas noções de resistência e defesa, configuradas do conceito 
unilateral de liberdade, imperante na versão clássica do 
constitucionalismo liberal, os direitos fundamentais incorporam ao 
seu âmbito as prestações do Estado, as garantias institucionais, o 
sentido objetivo da norma e a qualificação valorativa. É isto que 
consente, conforme ponderou Albert Bleckmann, defini-los “como as 
normas objetivas da Constituição que regulam as relações dos 
indivíduos com o Estado”. 74 

                                                           
72 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado,1999, p. 28. 
73  Ibidem , p. 29. 
74 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 8ª ed. ver. atual. amp.,  São Paulo: Malheiros, 

1999, p. 534. 
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Após a referida constatação de que a sociedade incorpora novos valores 

fundamentais ao longo do tempo, bem como a do conceito acima demonstrado 

sobre os direitos fundamentais, necessário fazer referência à evolução dos direitos 

fundamentais. 

 

Tal evolução histórica pode ser exposta por meio daquilo que se 

costumou denominar de “dimensões” ou “gerações” dos direitos fundamentais. No 

presente trabalho, para uma padronização acerca do tema, bem como pela adoção 

no presente trabalho das ideias de Tiago Fensterseifer75, dar-se-á preferência à 

locução “dimensão dos direitos fundamentais” em detrimento da outra “geração dos 

direitos fundamentais”, onde esta última sugere a superação de uma geração pela 

outra e aquele a acumulação dos direitos fundamentais ao longo da evolução. 

 

É certo que as dimensões de direitos fundamentais se somam e se 

fortalecem entre si, sendo certo que os direitos fundamentais são reconhecidos, ao 

longo do tempo, em três dimensões. 

 

Nesta perspectiva, os direitos fundamentais de primeira dimensão76 tem 

como base o princípio da liberdade, instituído como reflexo da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. Também se reconhecem nesta dimensão, os 

direitos civis e políticos dos cidadãos, como o direito à vida, à integridade física e à 

propriedade. 

 

Porém, a característica essencial dos direitos fundamentais da primeira 

dimensão, se consubstancia na sua natureza negativa ou defensiva e na sua 

oponibilidade em face do Estado, a quem cabia apenas uma postura abstencionista, 

ou seja, a de não invadir a esfera privada e violar com a sua conduta os referidos 

direitos individuais.  

 

                                                           
75 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Meio Ambiente. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2008, p. 143. 
76 Ibidem, p. 145. 
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Tal dimensão se fundamentou numa clara demarcação entre o Estado e 

não-Estado, com base no contratualismo de inspiração individualista77. 

 

No tocante aos direitos fundamentais de segunda dimensão78, a marcada 

do Estado Social, surgem eles sob a inspiração do princípio da igualdade, com seu 

marco histórico na Constituição de Weimar (1919), na Alemanha, representados 

pelos direitos sociais, econômicos e culturais79.  

 

Em contrapartida ao papel desenvolvido pelo Estado na primeira 

dimensão, nesta o Estado passa a ter uma postura positiva e prestacional, já que a 

efetivação destes direitos fundamentais passa necessariamente pela intervenção do 

Estado, assumindo sua função ativa de fazer com que haja condições para que os 

cidadãos usufruam de tais direitos direitos. 

 

São exemplos de direitos desta dimensão, o direito à saúde, à educação, 

ao trabalho e à assistência social. Nota-se desta forma, que um dos principais traços 

de diferenças entre os direitos fundamentais de primeira e segunda dimensão, está 

na atuação do Estado. 

 

Para os direitos fundamentais de terceira dimensão80, a evolução apontou 

para a necessidade de configuração de um Estado Socioambiental, capaz de dar 

conta dos novos desafios existenciais da humanidade e incorporar no seio do 

ordenamento constitucional os novos direitos fundamentais de natureza 

transindividual, como novo marco histórico-cultural dos direitos fundamentais neste 

Estado que pode ser chamado de “Socioambiental de Direito”. 

 

Fato é que o reconhecimento dos direitos sociais, identificados na 

segunda dimensão dos direitos fundamentais, não pôs termo à ampliação do campo 

dos direitos fundamentais.  

 

                                                           
77  FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Meio Ambiente. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2008, p. 146. 
78 Ibidem, p. 146. 
79  Ibidem, p. 146. 
80 Ibidem, p. 146. 
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Na verdade, a consciência de novos desafios, para além da defesa da 

liberdade e da igualdade, mas especialmente para a proteção da qualidade de vida e 

da solidariedade entre os seres humanos de todas as raças e nações, redundou no 

surgimento da terceira dimensão dos direitos fundamentais. São os chamados 

direitos de solidariedade ou fraternidade81. 

 

Dentre os principais direitos de solidariedade, destacam-se o direito à paz, 

o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente e o direito ao patrimônio 

comum da humanidade. Dos direitos mencionados, o direito ao meio ambiente se 

reveste de maior importância82. 

 

Norberto Bobbio em uma visão mais generalista, já previa, ao tratar dos 

direitos do homem, uma variação ilimitada de direitos ao longo do tempo:  

 

Direitos que foram declarados absolutos no final do século XVIII, 
como a propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais 
limitações nas declarações contemporâneas; direitos que as 
declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como os 
direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas 
recentes declarações. Não é difícil prever que, no futuro, poderão 
novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, 
como direito a não portar armas contra a própria vontade, ou de 
respeitar a vida também dos animais e não só dos homens 
(acentuamos nós)83.  
 

 

Comenta ainda o autor ao se referir ao problema dos direitos humanos de 

terceira dimensão, de que 

 

O mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos 
ecológicos: o direito de viver num ambiente não poluído”. Surge 
desta forma um novo direito fundamental, qual seja, o Direito 
Fundamental à Qualidade do Meio Ambiente, reconhecido em 1972 
pela Declaração de Estocolmo84. 

 

                                                           
81 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 10ª, ed., São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 57. 
82 Ibidem, p. 57. 
83 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos: tradução de Carlos Nelson Coutinho, 22ª, ed., Rio de Janeiro: 

Campus, 1992, p.18-19. 
84 DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO, 5 a 16 de junho de 1972. 

Site do Dhnet – Direitos Humanos na Internet. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm>. Acesso em 17/09/2010. 
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O homem tem direito fundamental à liberdade, igualdade e 
adequadas condições de vida, num meio ambiente cuja qualidade 
permita uma vida de dignidade e bem-estar, e tem a solene 
responsabilidade de proteger e melhorar o meio ambiente, para 
presentes e futuras gerações. 

 

Assim, com base no acima aduzido, não podemos acreditar que os 

direitos fundamentais reconhecidos hoje serão ad eterno. Como demonstrado o 

direito ao meio ambiente jamais seria discutido em épocas anteriores, sendo certo 

que hoje figura como o principal direito fundamental desta dimensão. 

 

Tal direito passa a ser um marco fundamental no tocante à importância do 

meio ambiente, surgindo desta forma, todo um aparato legal para sua preservação. 

 

 

2.2 Direitos Humanos de Terceira Dimensão e Meio Am biente 

 

Com intuito de cristalizar a evolução histórica e social dos direitos 

fundamentais, o jurista tcheco Karel Vasak formulou, em aula inaugural do Curso do 

Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estraburgo, baseando-se no 

slogan da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e fraternidade – teorizou 

sobre “as gerações – evolução – dos direitos fundamentais”, da seguinte forma: 

 

a) primeira geração dos direitos seria a dos direitos civis e políticos, 
fundamentados na liberdade (liberté), que tiveram origem com as 
revoluções burguesas; 
b) a segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos econômicos, 
sociais e culturais, baseados na igualdade (égalité), impulsionada 
pela Revolução Industrial e pelos problemas sociais por ela 
causados; 
c) por fim, a última geração seria a dos direitos de solidariedade, em 
especial o direito ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente, 
coroando a tríade com a fraternidade (fraternité), que ganhou força 
após a Segunda Guerra Mundial, especialmente após a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 194885.  

  

                                                           
85  DIMITRI, Dimoulis; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 54 
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A teoria das “gerações” dos direitos fundamentais foi aceita, praticamente 

por unanimidade, pela ciência jurídica, mesmo, contendo algumas incoerências 

terminológicas. 

 

Assim, a evolução histórica do trato do meio ambiente e dos direitos 

humanos resultante no reconhecimento dos Direitos Humanos de Terceira 

Dimensão, demonstra uma inter-relação entre estes, buscando-se assegurar uma 

vida digna a todos os seres humanos, em respeito aos interesses difusos. 

 

Os interesses difusos se encontram acima de qualquer tipo de interesse 

de que se possa cogitar, dentre eles, o interesse social, individual, coletivo etc., por 

permitirem referência a um contingente indefinido de indivíduos e a cada um, ao 

mesmo tempo86. 

 

Tal evolução remonta à Declaração de Estocolmo de 1972, tida como o 

inicio do reconhecimento do direito ao meio ambiente como um direito fundamental 

do ser humano87.  

 

Jorge Alberto de Oliveira Marum contempla tal visão quando escreve: 

 

Em sua obra que confirma sua qualidade de um dos maiores 
especialistas mundiais em Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, Antonio Augusto Cançado Trindade faz a aproximação 
entre os direitos humanos e o meio ambiente, destacando que 
embora tenham os domínios da proteção do ser humano e da 
proteção ambiental sido tratados até o presente separadamente, é 
necessário buscar maior aproximação entre eles, porquanto 
correspondem aos principais desafios de nosso tempo, a afetarem 
em última análise os rumos e destinos do gênero humano.88 

 
Resta claro, assim, a preocupação em todo o mundo com a necessidade 

de tratar os temas de maneira equiparada, visto serem de pontual relevância para 

que todo o gênero humano possa viver de maneira digna e com qualidade. 

 

                                                           
86  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos. 6ª. ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 

87. 
87  MARUM, Jorge Alberto de Oliveira. Meio Ambiente e Direitos Humanos. Revista do Direito Ambiental: 

28, ano 7, out-dez 2002, p. 117 
88  Ibidem, p. 117. 
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Dentro desta progressão não há sobreposição de direitos fundamentais, 

mas sim uma compreensão integral e indissociável entre eles. 

 

No entender de Paulo de Bessa Antunes, 

 

Os direitos humanos vêm se ampliando, a cada dia que passa. Este 
fato é uma resposta de que a sociedade vem dando ao fenômeno da 
massificação social e às dificuldades crescentes para que todos 
possam vivenciar uma sadia qualidade de vida, ainda que a evolução 
dos direitos humanos seja mais evidente que o seu respeito. O fato é 
que, se há violação, é porque existe uma norma a ser violada ou 
respeitada. Esta realidade desempenha um papel fundamental na 
conscientização de todos aqueles que, subjetivamente, consideram 
que os seus direitos fundamentais foram violados.89 

 
O que se pode e deve dizer é que o reconhecimento do direito ao meio 

ambiente equilibrado, como um direito humano fundamental, teve consequências 

relevantes, como: a inextinguibilidade desse direito, sendo considerado uma 

verdadeira cláusula pétrea; a integração plena e imediata, dos pactos, tratados e 

convenções internacionais que versem sobre o tema na legislação nacional; e a 

caracterização da imprescritibilidade do direito ao meio ambiente como direito 

humano.90 

 

Após vinte anos da Declaração de Estocolmo91, a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizado no Rio de 

Janeiro, além de reafirmar os princípios estabelecidos na Suécia, adicionou outros 

sobre o desenvolvimento sustentável e meio ambiente. 

 
Parte do reconhecimento da natureza interdependente e integral da 
Terra, nosso lar, e do princípio de que os seres humanos estão no 
centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável e têm 
direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 
natureza (Princípio 1). Põe-se, nesse primeiro princípio, a correlação 
de dois direitos fundamentais do Homem: o direito ao 
desenvolvimento e o direito a uma vida saudável92. 
 

                                                           
89  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental , 13ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 16. 
90  MARUM, Jorge Alberto de Oliveira. Meio Ambiente e Direitos Humanos. Revista do Direito Ambiental: 

28, ano 7, out-dez 2002, p. 134. 
91  DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO, 5 a 16 de junho de 1972. 

Site do Dhnet – Direitos Humanos na Internet. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm>. Acesso em 17/09/2010. 

92  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p.64. 
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Uma vez demonstrado o reconhecimento do direito ao meio ambiente 

como fundamental, duas palavras sobre a atividade a ser realizada pelo Estado no 

sentido da necessidade de se identificar a proteção dos direitos humanos, com a 

defesa intransigente dos direitos dos animais silvestres. É que: 

 

(...) o desconhecimento e o desprezo desses direitos pelo ser 
humano tem levado e continuam a levar o homem a cometer crimes 
contra os animais e contra a natureza; que o reconhecimento pela 
espécie humana do direito à existência das outras espécies animais 
constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no 
mundo; que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o 
perigo de continuar a perpetrar outros; que o respeito dos homens 
pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu 
semelhante; que a educação deve ensinar desde a infância a 
observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais93.  

 

 

2.3 Direito Ambiental 

 

 

2.3.1 Conceito              

 

O Direito Ambiental é um ramo do direito ainda muito recente, surgido na 

metade do século XX, apenas quando as consequências deletérias das atividades 

humanas, desenvolvidas ao longo de séculos, mostraram a necessidade de uma 

mudança no paradigma então vigente, devido à poluição e à degradação ambiental 

nas mais variadas formas e intensidades nunca antes detectadas94. 

 

O direito ambiental surge para estabelecer a supremacia dos interesses 

coletivos sobre o interesse particular e definir uma nova relação entre o homem e a 

natureza, suprimindo ou limitando o impacto das atividades humanas sobre os 

recursos ambientais. 

 

                                                           
93   DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS DA UNESCO de 15 de outubro de 

1.978. Site da Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis. Disponível em: < 
http://www.apasfa.org/leis/declaracao.shtml>. Acesso em 17/09/2010. 

94  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 5. 
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Para uma melhor compreensão, o Direito Ambiental deve ser considerado 

sob dois aspectos: o direito ambiental objetivo que consiste no conjunto de normas 

jurídicas disciplinadoras da proteção da qualidade do meio ambiente; e a ecologia 

que busca o conhecimento sistematizado das normas e princípios ordenadores da 

qualidade do meio ambiente. 

 

Na visão de José Afonso da Silva95, pode-se conceituar o Direito 

Ambiental, como: 

 
...disciplina jurídica de acentuada autonomia, dada a natureza 
específica de seu objeto – ordenação da qualidade do meio ambiente 
com vista a uma boa qualidade de vida -, que não se confunde, nem 
mesmo se assemelha, com o objeto de outros ramos do Direito. 
Pode-se declarar também que o Direito Ambiental é hoje um ramo do 
Direito Público, tal é a forte presença do Poder Público no controle da 
qualidade do meio ambiente, em função de sua qualidade de vida 
concebida como uma forma de direito fundamental da pessoa 
humana; especialmente o é o Direito Ambiental Constitucional. 

 

Nota-se, na definição acima, que o claro objetivo deste ramo do direito é a 

busca de um meio ambiente saudável, ensejador de uma boa qualidade de vida. 

 

Já Paulo Affonso Leme Machado96 entende o Direito Ambiental como: 

 

... um Direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da 
doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que 
integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas 
ambientais e sua abordagem antagônica. 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. O Direito Ambiental não ignora o que cada matéria 
tem de específico, mas busca interligar estes temas com a 
argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de prevenção e 
de reparação, de informação, de monitoramento e de participação. 

 

Como forma de unificação de temas ambientais, antes tratados de 

maneira isolada, o Direito Ambiental busca interligar toda a matéria ambiental 

existente, proporcionando um fortalecimento jurídico no sentido de prevenir e reparar 

danos ambientais. 

                                                           
95  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.41. 
96  LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 54. 



51 
 

 

Identificam-se no Direito Ambiental as regras jurídicas de direito público 

que regulam as atividades humanas, ora impondo limites, ora induzindo 

comportamentos por meio de instrumentos econômicos, com o objetivo de garantir 

que essas atividades não causem danos ao meio ambiente, impondo-se a 

responsabilização e as consequentes penalidades aos seus violadores. 

 

Para melhor compreender a atuação do Direito Ambiental é necessário 

identificar a relação deste com outra ciência, a Ecologia, e a sua inter-relação com o 

meio ambiente. 

 

A Ecologia constitui o estudo de todos os organismos e processos 

funcionais que o tornam habitáveis o planeta Terra. O termo ecologia foi criado pelo 

biólogo alemão Ernst Haekel em 1869, que o definiu como o estudo do ambiente 

natural, inclusive das relações dos organismos entre si e com seus arredores97, 

devendo ser entendida como a ciência que estuda todo o relacionamento entre 

seres vivos em conjunto, bem como entre eles e o meio físico em que vivem. Tal 

meio físico, porém, deve ser visto como a integração do solo, do relevo, dos 

recursos hídricos, do ar e do clima. 

 

Percebe-se que a amplitude dada à Ecologia, a faz interagir com outras 

ciências, tornando necessária a interdisciplinaridade e fazendo surgir 

especializações denominadas como Ecologia Humana, Ecologia Social e Ecologia 

Urbana98.  

 

No tocante à relação da Ecologia com o Direito Ambiental, esta se dá 

quando o conhecimento do ambiente natural e das relações de seus componentes 

entre si subsidia a construção da tutela jurídica desses bens99. 

 

Já o meio ambiente ultrapassa o cenário natural em que os seres vivos se 

desenvolvem (elementos abióticos) fixados pela ecologia tradicional, abrangendo 

                                                           
97  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 13. 
98   MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.110. 
99  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 13. 
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toda a natureza original (natural) e artificial, assim como os bens culturais correlatos. 

Além do meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, pela água, pelo ar, 

pela energia, pela fauna e pela flora, há o meio ambiente artificial ou humano, 

formado pelas edificações, equipamentos e alterações produzidos pelo homem. 

 

De maneira qual, o que se tem é que para a legislação, o meio ambiente 

é considerado a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais 

que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas100. 

 

Tais elementos naturais, artificiais e culturais são identificados como 

aspectos do meio ambiente, sendo eles: 

 

I - meio ambiente artificial: formado pelo espaço urbano construído, 

consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos 

equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço 

urbano aberto)101.  

 

Esse ambiente modificado pelo homem é regulado constitucionalmente 

pelos artigos 225, 182, 21, XX e 5º, XXIII, e infraconstitucionalmente pelo Estatuto 

da Cidade (Lei no. 10.257/2001)102. 

 

II – meio ambiente cultural: integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 

arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do 

homem, difere do anterior (que também é cultural) pelo sentido do valor especial que 

adquiriu ou de que se impregnou103. 

 

Tem sua previsão no art. 216 da Constituição Federal: 

 

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: 

                                                           
100  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p.18. 
101  Ibidem, p.19. 
102  BRASIL. Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2.001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em 02/10/2010 
103  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p.19. 
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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. 

 

O bem que compõe o chamado patrimônio cultural traduz a história de um 

povo, a sua formação, cultura e, portanto, os próprios elementos identificadores de 

sua cidadania.104 

 

III – meio ambiente natural, ou físico: constituído pelo solo, a água, o ar 

atmosférico, a flora; enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a 

correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o ambiente físico 

que ocupam105. 

 

Concentra o fenômeno da homeostase, consistente no equilíbrio dinâmico 

entre os seres e o meio em que vivem106. 

 

O meio ambiente natural tem sua tutela prevista pelo caput do art. 225 da 

constituição Federal e pelo par. 1º, I,III e VII, desse mesmo artigo: 

 

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: 
 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
(...) 

                                                           
104  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 22. 
105 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p.19. 
106 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 20. 
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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;   
(...) 
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 à crueldade. 

 

IV – Meio Ambiente do Trabalho: corresponde ao local onde as pessoas 

desempenham suas atividades laborais, estando relacionado com a saúde do 

trabalhador, cujo equilíbrio reside na salubridade do meio e na ausência de agentes 

que comprometam sua incolumidade física-psíquica107. 

 

Não há, para a tutela do meio ambiente do trabalho, qualquer tipo de 

restrição em relação ao trabalhor, sendo este homem ou mulher, maior ou menor de 

idade, celetista, servidor público e profissional liberal.  

 

Sua tutela está expressa de maneira imediata no art. 200, VIII da 

Constituição Federal e, de maneira mediata, no caput do art. 225 da Carta Magna. 

 

“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
(...) 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 
do trabalho”108.  
 

 

Não obstante, o meio ambiente do trabalho pode ainda ser observado em 

nossa Constituição, em seu art. 7º, XXII: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
... 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança109; 

 
                                                           
107 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 22. 
108  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 05 de outubro de 1.988. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 17/09/2010. 
109  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 de 05 de outubro de 1.988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 
17/09/2010. 
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Não se confunde o meio ambiente do trabalho aqui estudado com o 

Direito do Trabalho, sendo este o conjunto de normas jurídicas que disciplina as 

relações entre empregado e empregador, sendo certo que aquele busca tutelar a 

saúde e a segurança do trabalhador dentro do ambiente em que desenvolve suas 

atividades110. 

 

Torna-se, desta feita, o Direito Ambiental um dos mais importantes 

instrumentos de defesa da fauna silvestre. 

 

 

2.3.2 Bem Ambiental  

 

Uma vez examinado o conceito de Direito Ambiental, necessário se faz 

definir o objeto desse direito e quem são seus beneficiários. 

 

O objeto de tutela do Direito Ambiental é o bem ambiental, sendo este 

consagrado na Constituição Federal de 1988 que identifica a existência de um bem 

não possuidor de características de bem público, muito menos privado, mas que é 

voltado à realidade do século XXI, das sociedades de massa, caracterizada por um 

crescimento desordenado e pelo brutal avanço tecnológico111. 

 

Cumpre informar que o regime jurídico dos bens no direito brasileiro tem 

sua regência básica no Código Civil, sendo público os bens do domínio nacional 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno e particulares todos os 

outros, independentemente da pessoa a que pertencerem. 

 

Diante desta situação, a Constituição reconheceu características próprias 

ao bem ambiental, estruturando-o e desvinculando-o de toda forma de posse e 

propriedade, consagrando uma nova concepção ligada a direitos que transcendem a 

                                                           
110 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 22. 
111 Ibidem, p. 10. 
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tradicional ideia dos direitos subjetivos: os chamados direitos difusos112, neles 

incluídos a fauna silvestre. 

 

Tal reconhecimento se deu por meio do art. 225 da Constituição Federal, 

que ao estabelecer o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

qualifica-o como bem de uso comum do povo. 

 

 

2.3.3 Princípios do Direito Ambiental 

 

Segundo o entendimento de Ronald Dworkin, os princípios não 

determinam claramente uma decisão para o caso concreto, mas proporcionam 

razões aplicáveis para uma ou outra decisão. Assim, um princípio enuncia uma 

razão que argumenta em uma direção, mas não exige uma decisão em particular, 

podendo haver outros princípios que apontem para outra solução113. 

 

Para Robert Alexy, os princípios são normas que determinam que se 

realize algo na maior medida possível, em relação às possibilidades fáticas e 

jurídicas. Os princípios são mandamentos de otimização, que se caracterizam por 

poder ser cumpridos em diversos graus e porque a medida de seu cumprimento 

depende justamente de tais possibilidades114. 

 

Sobre os princípios constitucionais, Flavia Trentini115 destaca a 

importância dos princípios na medida em que a Constituição fixa valores que devem 

ser observados. Quanto aos princípios ambientais, especificamente, a autora afirma 

que eles são fundamentais para a construção legislativa ambiental federal, estadual 

e municipal. 

 

 
                                                           
112 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 10. 
113  CEZNE, Andréa Nárriman. A Teoria dos Direitos Fundamentais: Uma Análise Comparativa das 

Perspectivas de Ronald Dworkin e Robert Alexi. Revista do Direito Constitucional e Internacional: 52, 
ano 13, jul-set 2005, p. 53. 

114  Ibidem, p. 54. 
115  TRENTINI, Flavia. SCAFF, Fernando Campos. SAES, Maria Sylvia Macchione (Orgs.). Ensaios Sobre os 

Biocombustíveis. Vol. 2., São Paulo: Annablume, 2010. p. 30. 
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A técnica dos princípios é amplamente utilizada pelas constituições 

modernas, em todos os campos, sendo certo que a doutrina, em sua maioria, 

considera-os blocos estruturais dorsais na composição do ordenamento jurídico. No 

Direito Ambiental, e nas outras disciplinas de elaboração recente, os princípios 

auxiliam a compreensão e consolidação de seus institutos116. 

 

Como ensina José Joaquim Gomes Canotilho,  

 

os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, 
compatíveis com vários graus de concretização, consoante os 
condicionalismos fácticos e jurídicos. Permitem o balanceamento de 
valores e interesses (não obedecem, como as regras, à ‘lógica do 
tudo ou nada’), consoante seu peso e ponderação de outros 
princípios eventualmente conflitantes”. São padrões “juridicamente 
vinculantes radicados nas exigências de “justiça” (Dworkin) ou na 
“idéia de direito” (Larenz)117. 
 

Para Celso Antonio Pacheco Fiorillo, não menos importante é a adoção 

de princípios em matéria ambiental:  

 

Aludidos princípios constituem pedras basilares dos sistemas 
político-jurídicos dos Estados civilizados, sendo adotados 
internacionalmente como fruto da necessidade de uma ecologia 
equilibrada e indicativos do caminho adequado para a proteção 
ambiental, em conformidade com a realidade social e os valores 
culturais de cada Estado118. 

 

O Brasil estabeleceu uma relação mínima dos princípios do Direito 

Ambiental, sendo certo que, muitos deles possuem apoio em declarações universais, 

o que enfatiza ainda mais a importância de sua aplicação. 

 

 

 

 

 

                                                           
116 CANOTILHO. José Joaquim Gomes e LEITE. José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental 

Brasileiro. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 137. 
117 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p.56. 
118 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 27. 
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2.3.3.1 - Princípio da Informação 

 

A informação é um direito previsto em diversos dispositivos 

constitucionais que garantem aos cidadãos o direito de informar (art. 5º, IV), de se 

informar (art. 5º, XIV) e de ser informado (art. 5º, XXXIII e art. 225, §1º, IV), devendo 

ser transmitida de maneira clara, adequada e em tempo suficiente para a sua 

assimilação. 

 

Não restam dúvidas de que a informação constitui a base para qualquer 

tomada de decisão, seja no âmbito dos governos, seja na inciativa privada, seja nas 

movimentações sociais. É do conhecimento e da análise de fatos que se podem 

propor medidas atinentes à busca de soluções adequadas. 

 

Em relação ao meio ambiente, o princípio da informação está esculpido 

na Declaração do Rio de Janeiro de 1992119 , no Princípio 10 desta Declaração, na 

qual afirma que: 

 

Princípio 10: O melhor modo de tratar as questões ambientais é 
com a participação de todos os cidadãos interessados, em vários 
níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado 
à informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades 
públicas, incluí da a informação sobre os materiais e as atividades 
que oferecem perigo a suas comunidades, assim como a 
oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. 
Os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a 
participação do público, colocando a informação à disposição de 
todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos 
judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos 
e recursos pertinentes. 

 

As informações de cunho ambiental são relevantíssimas não somente 

para a formação da opinião pública mas, principalmente, para a construção de uma 

consciência ambiental do povo em todos os seus seguimentos.  

 

Édis Milaré120 entende que 

                                                           
119  CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO 

realizada no Rio de Janeiro, 3 a 14 de junho de 1992. Site da Interlegis. Disponível em: 
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030625102846/200306251
04533/. Acesso em 17/09/2010 
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Este princípio impõe o constante diálogo entre o Estado e a 
sociedade e entre os diversos segmentos sociais, no bojo dos 
processos decisórios e na formulação e execução das políticas 
públicas voltadas à conservação e à recuperação dos recursos que 
compõem o ambiente. 
Assim, a opinião pública desempenha importante papel no 
equacionamento da política ambiental. Os cidadãos com acesso à 
informação têm melhores condições de atuar sobre a sociedade, de 
articular mais eficazmente desejos e idéias e de tomar parte nas 
decisões que lhes dizem respeito diretamente. 

 

 

2.3.3.2 - Princípio da Participação 

 

Reconhecido em todo o mundo, o princípio da participação é de suma 

importância para que o cidadão não espere somente pela boa vontade do 

governante que elegeu para decidir sobre materia ambiental. 

 

Participação é a maneira pela qual cada cidadão se torna responsável 

pelo meio ambiente em que vive e age em prol de uma melhor qualidade de vida. 

Porém, não basta participar. Deve-se fazê-lo com conhecimento, mediante 

informações ambientais necessárias para a tomada de decisões, deixando o 

individuo de apenas esperar por benefícios e trazer para si a responsabilidade na 

gestão dos interesses de toda a coletividade. 

 

A partir da redemocratização do Brasil na década de 80, a sociedade civil 

organizada começa a atuar de modo expressivo, reivindicando sua participação nos 

processos decisórios, inclusive naqueles relativos ao meio ambiente. 

 

A participação dos indivíduos e da coletividade se efetiva quando estes 

respeitam o meio ambiente e exigem das autoridades competentes medidas 

protetivas aos recursos naturais. Sobre o assunto, Paulo de Bessa Antunes121 

escreve que “no sistema constitucional brasileiro, tal participação faz-se por várias 

maneiras diferentes, das quais merecem destaque: (i) o dever jurídico de proteger e 

preservar o meio ambiente; (ii)o direito de opinar sobre políticas públicas(...)”. 

                                                                                                                                                                                     
120 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 188. 
121 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental , 11ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p 26. 
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2.3.3.3 Princípio da Precaução 

 

O princípio da precaução corresponde à essência do Direito Ambiental, 

eis que objetiva pautar as ações do homem, de forma que se mantenha um 

comportamento ético em relação a esta e as futuras gerações, garantindo-se uma 

sadia qualidade de vida. Nesse sentido,  

 

o princípio da precaução busca o afastamento de perigo e segurança 
das gerações futuras, como também de sustentabilidade ambiental 
das atividades humanas. Este princípio é a tradução da busca da 
proteção da existência humana, seja pela proteção de seu ambiente 
como pelo asseguramento da integridade da vida humana. A partir 
dessa premissa, deve-se também considerar não só o risco iminente 
de uma determinada atividade como também os riscos futuros 
decorrentes de empreendimentos humanos.122 

 

A ideia básica que subjaz ao princípio da precaução é a de que sempre 

que houver perigo de ocorrência de um dano grave ou irreversível, a ausência de 

certeza científica não deverá ser utilizada como razão para a prática da ação 

perigosa, mas para o impedimento de tal ação, de sorte a preservar a incolumidade 

do meio ambiente.123  

 

As ações de precaução ambiental podem se dar da seguinte forma:  

 

Defesa contra perigo ambiental iminente, afastamento ou diminuição 
de riscos para o ambiente, proteção à configuração futura do 
ambiente, principalmente com a proteção e desenvolvimento das 
bases naturais de existência, exigindo-se ainda do Estado, a 
implementação de pesquisas no campo ambiental, o melhoramento e 
o desenvolvimento de tecnologia ambiental, a construção de um 
sistema para observação de mudanças ecológicas, a imposição de 
objetivos de política ambiental a serem alcançados a médio e longo 
prazo, a sistematização das organizações no plano de uma política 
de proteção ambiental, o fortalecimento dos órgãos estatais 
competentes para a melhor execução de planos ambientais, bem 
como de textos legislativos visando uma efetiva organização política 
e legislativa de proteção ambiental.124  
 

                                                           
122 WEYERMULLER, André Rafael. Direito Ambiental e Aquecimento Global. São Paulo: Atlas, 2010, 

p.74. 
123 MORATO LEITE, José Rubens. AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental: Do indivíduo ao 

Coletivo Extrapatrimonial, Teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 51. 
124  Ibidem, p. 52. 
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O princípio da precaução surgiu na Conferência da ONU sobre Meio 

Ambiente realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972125. Incorporou-se, 

primeiramente, ao ordenamento jurídico alemão passando a nortear suas políticas 

ambientais. Em seguida, foi reconhecido pela Conferência Internacional sobre a 

Proteção do Mar do Norte (1984) e pela Convenção de Viena (1985). E finalmente, 

em 1987, foi consagrado como princípio autônomo, durante a segunda edição da 

Conferência Internacional sobre a Proteção do Mar do Norte. No âmbito da 

Comunidade Européia, passou a integrar o rol de princípios comunitários por meio 

do Tratado de Maastricht. 126 

 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada no 

Rio de Janeiro em 1992, o princípio da precaução foi lançado internacionalmente, 

passando a integrar o rol de normas elementares para a proteção ambiental: 

 

Princípio 15: De modo a proteger o meio-ambiente, o princípio da 
precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos 
sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não 
deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
 
Princípio 17: A avaliação de impacto ambiental, como instrumento 
internacional, deve ser empreendida para as atividades planejadas 
que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio 
ambiente, e que dependam de uma decisão de autoridade nacional 
competente127.  

 

Em relação ao direito brasileiro, tem-se que o artigo 225 da Constituição 

Federal reconhece o princípio da precaução, ainda que não expressamente, ao 

impor ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. Note-se que não será possível 

atender a essa importante tarefa sem uma atitude preventiva na utilização e 

exploração dos recursos naturais. 

                                                           
125  DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO, 5 a 16 de junho de 1972. 

Site do Dhnet – Direitos Humanos na Internet. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm>. Acesso em 17/09/2010. 

126 WEYERMULLER, André Rafael. Direito Ambiental e Aquecimento Global. São Paulo: Atlas, 2010, 
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127   CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO 
realizada no Rio de Janeiro, 3 a 14 de junho de 1992. Site da Interlegis. Disponível em: 
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030625102846/200306251
04533/. Acesso em 17/09/2010 
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2.3.3.4 - Princípio da Prevenção 

 

O princípio da precaução se distingue do da prevenção, embora existam 

dúvidas a esse respeito, uma vez que este decorre da ideia de um conhecimento 

completo sobre os efeitos de determinada técnica e de um potencial lesivo já 

diagnosticado por meio de danos já esperados. Traduz-se na exigência de que, 

diante da iminência de uma atuação humana que comprovadamente lesará de forma 

grave e irreversível bens ambientais, tal intervenção deve ser obstada128. 

 

O princípio da precaução, no entanto, se mostra mais abrangente do que 

o da prevenção, pois aquele objetiva regular o uso de técnicas sobre as quais não 

há um domínio seguro dos seus efeitos, como por exemplo, quando se cogita a 

utilização de organismos geneticamente modificados ou de determinadas 

substâncias químicas. Representaria, portanto, uma prevenção qualificada ou 

agravada, que atuaria sempre a favor do ambiente na ausência de certeza científica, 

impedindo qualquer atividade cujo efeito ambiental é desconhecido ou legitimando 

uma intervenção tendente a evitar um determinado efeito mesmo quando não se tem 

a certeza, sequer, sobre se haverá lesão. 

 

Por derradeira distinção entre precaução e prevenção, observa-se que 

esta reside no grau estimado de probabilidade da ocorrência do dano, ou seja, 

“certeza”, em contrapartida à precaução que induz à ideia de “verossimilhança” da 

possibilidade da ocorrênia do dano129. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
128 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Meio Ambiente. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado.  2008, p. 82. 
129 Ibidem, p. 82. 
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2.3.3.5 - Princípio da Reparação Integral 
 
 

Ocorrendo um dano ambiental vem à baila a discussão de como este 

dano será reparado, por quem e em quais situações. A Declaração do Rio de 

Janeiro de 1.992, em seu Princípio 13 prescreve: 

 

Os Estados deverão desenvolver legislação nacional relativa à 
responsabilidade e à indenização das vitimas da poluição e outros 
danos ambientais. Os Estados deverão cooperar, da mesma forma, 
de maneira rápida e mais decidida, na elaboração de novas normas 
internacionais sobre responsabilidade e indenização por efeitos 
adversos advindos dos danos ambientais causados por atividades 
realizadas dentro de sua jurisdição ou sob seu controle, em zonas 
situadas fora de sua jurisdição. 

 

No âmbito internacional, tudo dependerá da existência de convenção em 

que esteja prevista a responsabilidade objetiva ou sem culpa ou a responsabilidade 

subjetiva ou por culpa.  

 

Este princípio está previsto na Lei no. 6.938/81 (Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente), onde se lê: 

 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  
... 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos.  
 

A referida norma obriga o poluidor, independentemente da existência de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados pelo seu ato130. Trata-se da responsabilidade objetiva ambiental131. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 61 
131 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 91 
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2.3.3.6 - Princípio do Poluidor-Pagador 

 

O Princípio do Poluidor-Pagador tem sua origem na Recomendação 

OECDC 128, de 1972132, e significa que o poluidor deve arcar com os custos 

relativos à medidas de prevenção e luta contra a poluição133. 

 

Tal princípio possui dois focos distintos de interpretação. Num primeiro 

momento se tem como premissa a prevenção de danos ambientais, arcando o 

poluidor com as despesas para que os danos sejam evitados ou minimizados. Num 

segundo momento, qual seja, o da existência do dano, cabe ao poluidor a 

responsabilidade por sua integral reparação. 

 

Na Constituição Federal de 1988, este princípio está previsto no art. 225, 

§ 3º: 

 

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. 
... 
§ 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. 

 

Percebe-se no dispositivo constitucional que o poluidor poderá ser 

responsabilizado cumulativamente nas esferas penal, cível e administrativa. 

 

Resta claro ainda que o pagamento efetuado pelo poluidor ou predador 

não lhe confere qualquer direito de poluir134. Seu significado encontra-se relacionado 

com os custos sociais externos que acompanham a atividade econômica e que 

devem ser internalizados, isto é, devem ser considerados pelo empreendedor e 

computados no custo do produto final135. 

                                                           
132  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 1972. 
133  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 64 
134  LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 64  
135  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental.  São Paulo: Atlas, 2009, p. 64 
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2.3.3.7 - Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

A preocupação com um desenvolvimento sustentável iniciou-se na 

década de 70, quando uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) encaminhou ao Clube de Roma o relatório chamado “The 

Limits to Growth”. Tal documento, embora criticado em seus cálculos e prognósticos 

– dada a sua suposta radicalidade – influenciou estudos preliminares para a 

Conferência de Estocolmo de 1972 136. Essa Conferência consagrou o 

desenvolvimento sustentável em seu Princípio 13, sendo repetido nas demais 

conferências sobre meio ambiente137.  

 

Estabelece o Princípio 13:  

 

A fim de lograr uma administração mais racional dos recursos e 
melhorar assim as condições ambientais, os Estados deveriam 
adotar um enfoque integrado e coordenado de planificação do seu 
desenvolvimento, a fim de assegurar-se a compatibilidade desse 
processo com a necessidade de proteger e melhorar o meio humano 
em benefício de sua população. 

 

Assim, iniciou-se um aprendizado de toda a comunidade mundial, no 

sentido de chamar a atenção para os efeitos da industrialização e do 

desenvolvimento sem planejamento, com especial atenção para os recursos 

naturais, visto que estas não são inesgotáveis. 

 

O que se pode concluir é que o princípio do desenvolvimento sustentável 

tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do 

homem e de suas atividades, para que as futuras gerações também tenham a 

oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa 

disposição138. 

 

                                                           
136  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 53 
137  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 27 
138  Ibidem, p. 27 
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Para assegurar o cumprimento do princípio, devem ser criados 

mecanismos institucionais de controle das atividades para aferir se as normas 

previstas na legislação em vigor, concernentes à proteção do meio ambiente, estão 

sendo corretamente observadas pelos empreendedores139 

 

 

2.3.3.8 - Princípio Democrático 

 

Como é sabido, o Direito Ambiental surge, principalmente, a partir do pós 

Segunda Guerra, de movimentos reivindicatórios de cidadãos. O que se percebe, 

então, é que a democracia é uma das suas bases mais caras e consistentes do 

movimento ambiental, encontrando sua expressão normativa especialmente nos 

direitos à informação e à participação140. 

 

O princípio democrático assegura aos cidadãos o direito de, na forma da 

lei ou regulamento, participar das discussões para elaboração das políticas públicas 

ambientais, sendo certo que esta participação tem sido deficiente, apesar de sua 

importância. 

 

Tal deficiência se constata pela ausência de um canal direto que ligue a 

comunidade aos órgãos da Administração Pública, bem como pela falta de 

composição paritária nos órgão colegiados que participam da elaboração e da 

execução dessas políticas, em que as propostas ambientalistas não raras vezes são 

rejeitadas141. 

 

 

2.3.3.9 - Princípio do Equilíbrio 

 

Em uma visão ambientalista, podemos dizer que o princípio do equilíbrio 

está diretamente ligado à questão do custo/benefício. 

 

                                                           
139  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 53 
140  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental . 13ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 26 
141  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.195 
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As pessoas envolvidas em questões ambientais devem sopesar as 

consequências previsíveis da adoção de uma determinada medida, de forma a que 

esta possa ser útil à comunidade e não importar gravames excessivos aos 

ecossistemas e à vida humana142. 

 

O princípio do equilíbrio determina que todas as implicações de uma 

intervenção no meio ambiente devem ser consideradas, inclusive aquelas de cunho 

econômico e social, buscando-se adotar sempre a melhor solução. 

 

 

2.3.3.10 - Princípio da Cooperação Ambiental entre os Povos 

 

Cooperar é agir conjuntamente, somar esforços no sentido de combater 

algo que desregula a vida em sociedade, seja a pobreza, a poluição, a seca, ou 

ainda a reconstrução de um Estado ou região em período de pós-guerra143.  

 

Em matéria ambiental, a cooperação necessita, para sua consecução, do 

exercício da cidadania participativa e da cogestão dos diversos Estados na 

preservação da qualidade ambiental. Sabe-se que os problemas ambientais não se 

limitam ao âmbito local, ao contrário, exigem uma cooperação de Estados de forma 

intercomunitária, visando uma gestão do patrimônio ambiental comum144. 

 

Este princípio transmite a ideia de que a proteção do ambiente não é 

tarefa apenas do Estado, reclamando a busca de participação para o alcance de 

soluções no plano internacional, impondo a todos os Estados o dever de colaborar 

entre si para proteger eficazmente o ambiente145. 

 

Nossa Constituição Federal reconhece a necessidade de cooperação 

entre os povos: 

 
                                                           
142  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental . 13ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 46 
143  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 53 
144  MORATO LEITE, José Rubens. AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental: Do indivíduo ao 

coletivo extrapatrimonial, Teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 53 
145  WEYERMULLER, André Rafael. Direito Ambiental e Aquecimento Global. São Paulo: Atlas, 2010, 

p.38 
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Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
... 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade146.  
 

 

Tal estipulação constitucional está relacionada também com o respeito à 

prevenção do meio ambiente, visto que as agressões por ele sofridas nem sempre 

se limitam ao espaço territorial de um só país. O meio ambiente não conhece 

fronteiras, embora a gestão de recursos naturais possa ser objeto de tratados e 

acordos bilaterais e multilaterais147. 

 

A Conferência de Estocolmo de 1972148 estabelece, no tocante à 

cooperação, dois princípios: 

 

Princípio 22 - Os Estados devem cooperar para continuar 
desenvolvendo o direito internacional, no que se refere à 
responsabilidade e à indenização das vítimas da poluição e outros 
danos ambientais, que as atividades realizadas dentro da jurisdição 
ou sob controle de tais Estados, causem às zonas situadas fora de 
sua jurisdição. 
 
Princípio 24 - Todos os países, grandes ou pequenos, devem 
empenhar-se com espírito de cooperação e em pé de igualdade na 
solução das questões internacionais relativas à proteção e melhoria 
do meio. É indispensável cooperar mediante acordos multilaterais e 
bilaterais e por outros meios apropriados, a fim de evitar, eliminar ou 
reduzir, e controlar eficazmente os efeitos prejudiciais que as 
atividades que se realizem em qualquer esfera possam acarretar 
para o meio, levando na devida conta a soberania e os interesses de 
todos os Estados. 

 

Porém, o dever de cooperar, na forma exposta, não tem se mostrado 

exequível, pois as declarações assumidas pelos países acabam não passando de 

meras manifestações de vontade genéricas. É imprescindível o detalhamento das 

                                                           
146   Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Site do Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 17/09/2010 
147  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.834 
148 Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, 5 a 16 de junho de 1972. Site do Dhnet – 

Direitos Humanos na Internet. Disponível em: < 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm>. Acesso em 17/09/2010 
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obrigações recíprocas mediante a celebração de acordos específicos de utilização 

compartilhada de recursos naturais149. 

 

 

2.3.3.11 - Princípio da Solidariedade Intergeracion al 

 

Este princípio tem como base assegurar a busca de solidariedade entre a 

geração atual e as gerações futuras, para que estas também possam usufruir dos 

recursos naturais de forma sustentável e responsável150. 

 

Assim, o princípio da solidariedade intergeracional, também chamado de 

princípio da equidade intergeracional, consiste da necessidade de se estabelecer um 

vínculo contínuo e duradouro entre as gerações para que se conservem as 

condições de aproveitamento consciente e sustentável dos recursos naturais151. 

 

É necessário que exista um comprometimento entre as gerações, ainda 

que seja com as gerações passadas, no sentido de transmitir uma situação 

ambiental atual, recebida das gerações anteriores, em igualdade de condições para 

retransmiti-la às geração futuras. 

  

A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente de 1972152, 

devidamente atenta ao assunto, estabeleceu: 

 

Princípio 2 - Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o 
solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas representativas dos 
ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das 
gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou 
administração adequada. 

 

Da mesma forma, a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente 

de 1992153 abordou a questão: 

                                                           
149  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 60 
150  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.819 
151  WEYERMULLER, André Rafael. Direito Ambiental e Aquecimento Global. São Paulo: Atlas, 2010, 

p.36 
152  Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, 5 a 16 de junho de 1972. Site do Dhnet – 

Direitos Humanos na Internet. Disponível em: < 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/estoc72.htm>. Acesso em 17/09/2010 
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Princípio 3 : O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal 
forma que responda eqüitativamente às necessidades de 
desenvolvimento e ambientais das gerações presentes e futuras. 

 

Já a Constituição Federal de 1988, no caput de seu artigo 225, refere-se 

expressamente ao princípio em questão: 

 

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 
gerações154. 
 

 

2.3.3.12 - Princípio do Usuário-Pagador 

 

O princípio do usuário-pagador refere-se ao uso autorizado de um recurso 

ambiental, observada à legislação vigente. Trata-se de pagar pelo uso privativo de 

um recurso ambiental de natureza pública ou difusa, em face de sua escassez, e 

não como penalidade decorrente de ilicitude155. 

 

A base deste princípio, também conhecido como “Pagamento por 

Serviços Ambientais – PSA”, consiste num aporte de incentivos e recursos, de 

origem pública ou privada, para aqueles que garantam a produção e oferta do 

serviço ou produto obtido direta ou indiretamente da natureza156. 

 

A Lei no. 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) foi além das 

obrigações impostas ao poluidor-pagador e determinou ao usuário-pagador:  

 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  
... 

                                                                                                                                                                                     
153 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, 3 

a 14 de junho de 1992. Site da Interlegis. Disponível em: 
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030625102846/200306251
04533/. Acesso em 17/09/2010 

154 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Site do Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 17/09/2010 

 
155  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 65 
156  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.829 
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VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos.  
 

Como exemplos das situações ensejadoras de pagamento pelo usuário 

de serviços e recursos naturais, na Costa Rica, as contribuições cobradas sobre a 

água e a gasolina são revertidas para proprietários de florestas, em troca da 

preservação dos recursos hídricos e do sequestro de carbono da atmosfera157. 

 

Já na França, a empresa de água Perrier-Vitel paga US$ 230 por 

hectare/ano a fazendeiros das proximidades para que mantenham suas nascentes 

protegidas com vegetação. No Brasil, além do pagamento pelo uso da água, em 

Itacaré na Bahia, um grupo de hotéis paga meio salário mínimo a 20 proprietários de 

terras do entorno, para que mantenham suas áreas de floresta preservadas158. 

 

 

2.3.3.13 - Princípio da Natureza Pública da Proteçã o Ambiental 

 

O meio ambiente não é matéria que deva ser gerida somente pela 

sociedade civil e por aqueles envolvidos que degradam ou sofram pela degradação 

ambiental. Os Estados devem atuar e intervir nesta gestão para garantir uma 

espécie de ordem pública ambiental. 

 

A Declaração do Rio de Janeiro de 1992159 menciona tal situação: 

 

Princípio 11: Os Estados deverão promulgar leis eficazes sobre o 
meio ambiente. As normas ambientais e os objetivos e prioridades 
em matérias de regulamentação do meio ambiente, devem refletir o 
contexto ambiental e de desenvolvimento às quais se aplicam. As 
normas aplicadas por alguns países podem resultar inadequadas e 
representar um custo social e econômico injustificado para outros 
paises, em particular os países em desenvolvimento. 

 

                                                           
157  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.829 
158 Ibidem, p.829 
159 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, 3 

a 14 de junho de 1992. Site da Interlegis. Disponível em: 
http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030625102846/200306251
04533/. Acesso em 17/09/2010. 
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Como deve se dar a atuação estatal em questão, e em que condições, é 

assunto que vem sendo objeto de atenção das constituições nacionais, dos direitos 

nacionais infraconstitucionais e das conferências internacionais160. 

 

O que se tem aqui é que tal princípio decorre da previsão que considera o 

meio ambiente um valor a ser necessariamente assegurado e protegido para o uso 

de todos, o que significa dizer que o reconhecimento do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado não resulta em nenhuma prerrogativa privada, mas 

apenas na fruição em comum e solidária do mesmo ambiente com todos os seus 

bens161. 

 

Nota-se que o caráter jurídico deste meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é de um bem de uso comum do povo, o que submete à uma realização 

social. Assim a tutela do meio ambiente não pode ser considerada um modismo, 

uma situação politicamente correta etc, mas sim o reconhecimento de que o Estado 

tem como objetivo assegurar o equilíbrio entre o homem e a natureza. 

 

 

2.3.3.14 - Princípio da Função Socioambiental da Pr opriedade 

 

Em que pese a propriedade ser um direito fundamental, a sua utilização 

não pode-se dar de forma ilimitada e irresponsável, mas de acordo com o artigo 5º, 

incisos XXII e XXIII da nossa Constituição que impõe o uso da sociedade 

condicionado ao bem-estar social. 

 

O Código Civil de 2002, acabou por contemplar a função ambiental como 

elemento marcante do direito de propriedade ao prever: 

 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha. 
 

                                                           
160 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 103 
161  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.821 
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§ 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. 

 

A propriedade hoje, sem deixar de ser privada, se socializou, significando 

que deve oferecer à coletividade uma maior utilidade, dentro da concepção de que o 

social orienta o individual162. 

 

A consequência é que o uso da propriedade pode e deve ser 

judicialmente controlado, impondo-se as restrições que forem necessárias para a 

salvaguarda dos bens maiores da coletividade, de modo a proteger o meio ambiente 

de qualquer ameaça à sadia qualidade de vida dos cidadãos. 

 

Dá análise de todos os princípios demonstrados, percebe-se a estreita 

relação destes como forma de proteção da fauna silvestre. 

 

Após a identificação dos princípios basilares do presente estudo, ato 

contínuo, passa-se a analisar o enorme avanço alcançado pela legislação pátria ao 

criar uma Política Nacional para o trato do meio ambiente. 

 

 

                                                           
162  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.831 
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3. LEIS DE PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE E A EFETIVAÇÃ O DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

De tudo o que foi dito até aqui sobre o direito ambiental em geral, o direito 

ambiental brasileiro e sobre a fauna, muito se aplica à fauna silvestre, já 

devidamente conceituada no presente trabalho. A questão a ser abordada neste 

momento diz respeito, particularmente, à sua proteção. 

 

É de interesse comum que não se cometa contra a fauna silvestre 

qualquer ato que possa lhe causar danos, dada a enorme importância do equilíbrio 

entre todos os elementos integrantes do meio ambiente, razão pela qual o legislador 

prevê sanções para os casos de infração ao direito ambiental, particularmente sob a 

ótica deste estudo, contra os animais silvestres. É que proteger a fauna silvestre 

significa respeitar o direito ambiental, um direito fundamental de terceira dimensão. 

 

 

3.1 Proteção à Fauna Silvestre  

 

A proteção à fauna no Brasil teve início com a Constituição Federal de 

1934 que conferia à União competência exclusiva para legislar sobre caça e pesca, 

bem como para disciplinar sua exploração, tudo de acordo com o seu art. 5º, “j”. 

  

O que se encontrava na Carta de 1934163 era o seguinte: 

 

Art. 5º - Compete privativamente à União:  

XIX - legislar sobre:  

... 

j) bens do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, 

metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a 

sua exploração. 

 

 

 
                                                           
163  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1934. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição34.htm>. Acesso em 17/09/2010 
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Percebe-se do dispositivo constitucional à época existente, mantido nos 

textos constitucionais de 1937 e 1946, que somente a União poderia legislar sobre 

fauna silvestre, diferente do que ocorre hoje. 

 

Com base nestas disposições constitucionais é que foram promulgados o 

Código de Pesca (Decreto-lei 794, de 1.938164, reformado pelo Decreto-lei 221, de 

1967165) e o Código de Caça (Decreto-lei 5.894, de 1943166). 

 

O Código de Pesca167, totalmente direcionado à tutela da fauna aquática, 

teve como foco regular os atos de captura ou extração de elementos animais ou 

vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida e todo 

serviço destinado a tal fim. 

 

Já o Código de Caça168 buscou tutelar a caça como um todo no âmbito do 

território nacional, disciplinando as sociedades de caça e de tiro ao vôo, dos parques 

de criação e de refúgio, das licenças para a caça, do comércio e indústria e do 

período de proibição da captura e perseguição. O que se percebe é que ele não 

tinha como foco, em 1943, a efetiva defesa e proteção da fauna silvestre169. 

 

Em 1967 o Código de Caça foi revogado pela Lei nº 5.197 de 1967, 

passando a ser chamado de Lei de Proteção ã Fauna. Duas décadas mais tarde, a 

Constituição Federal de 1988, definiu a competência para se legislar também sobre 

a fauna, não mais somente sobre a pesca e a caça. 

 

 

                                                           
164  BRASIL. Decreto Lei nº 794 de 29 de novembro 1.938. Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=23799. Acesso em 17/09/2010. 
165  BRASIL. Decreto Lei nº 221 de 28 de fevereiro de 1.967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del0221.htm. Acesso em 17/09/2010. 
166  BRASIL. Decreto Lei nº 5.894 de 1.943.  Disponível em: 

<ttp://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=7488>. Acesso em 17/09/2010. 
167  BRASIL. Decreto Lei nº 221 de 28 de fevereiro de 1.967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del0221.htm. Acesso em 17/09/2010. 
168  BRASIL. Decreto Lei nº 5.894 de 1.943.  Disponível em: 

<ttp://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=7488>. Acesso em 17/09/2010. 
169  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 194. 
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3.1.1 A Tutela Constitucional da Fauna Silvestre 

 

Para melhor compreensão de toda regulamentação constitucional sobre o 

tema da fauna silvestre, necessário se faz tecer algumas considerações sobre a 

função da fauna, sua proteção e seu desenvolvimento em harmonia com a flora. 

 

Para tanto, considerando a função ecológica da fauna e da flora, a 

Constituição referiu-se ao papel que os animais e as plantas desempenham nos 

ecossistemas, possibilitando seu perfeito e harmônico funcionamento. 

 

Considerando que cada espécie contribui de forma independente para a 

mantença do meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualquer interferência na 

sua função ecológica tem reflexo em todo ecossistema. O mesmo raciocínio deve 

ser aplicado no caso de extinção de espécies, o que pode ocorrer em razão da 

destruição de seu habitat natural, da caça ou comércio ilegais, do impacto causado 

pela introdução das espécies exóticas em determinados ecossistemas, como já 

demonstrado, dentre outros fatores170. 

 

Érika Bechara, ressalta que: 

 

se a harmonia de um ecossistema repousa na interação de todas as 
espécies, cada qual cumprindo uma função ecológica própria, e se 
nenhuma espécie pode ser considerada inútil, é natural que a 
ausência de um elemento só que seja nesse ciclo natural deixará um 
vazio irreparável, pois dificilmente esse vácuo será preenchido pela 
espécie “vizinha”, por mais que semelhante 171. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170  CANOTILHO. José Joaquim Gomes e LEITE. José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental 

Brasileiro. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 284. 
171  BECHARA, Érika. A Proteção da Fauna sob a Ótica Constitucional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2003,  p.54.  
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3.1.1.1 O Princípio da Precaução sob a perspectiva da Tutela à Fauna Silvestre 

 

Conforme já observado, o princípio constitucional da precaução se coloca 

no sistema jurídico como uma das principais defesas do meio ambiente, senão a 

mais importante, tendo por consequência lógica a tutela da fauna172. 

 

As medidas de precaução em relação à fauna devem ser coordenadas no 

sentido de tentar garantir a sua eficácia, sendo certo que tal coordenação deve se 

expressar pela conservação dos espaços de constatada incidência de espécies, 

bem como pela atuação de forma direta sobre elas e sobre seus habitats, por meio 

de áreas protegidas, de maneira interdependente. 

 

Sob essa orientação, a atribuição da condição de área protegida a 

determinado espaço natural deve procurar, sempre que possível, associar a 

pretensão de proteção dos espaços à necessidade de avaliação da presença de 

espécimes cuja sobrevivência também dependa de ações de proteção. 

 

Essa perspectiva adquire grande importância no contexto constitucional, 

na medida em que ela propõe severas sujeições para o acesso a esses espaços e a 

todos os recursos naturais, expressa na forma de proibição de qualquer espécie de 

utilização que possa comprometer a integridade dos atributos que constituíram a 

razão de sua proteção. 

 

Não obstante, a importância desta regra está no fato de que não 

representa apenas uma proibição de ações que possam vir a causar 

comprometimento às funções ecológicas dos espaços naturais. Abrange também a 

ameaça, “ainda que não se tenham dados específicos e informação especializada 

em grau suficiente que permita demonstrar e confirmar a realidade dos riscos ou a 

extensão do poder de comprometimento, ainda que parcial, dos atributos definidores 

da identidade da área protegida173”. 

 

                                                           
172  AYALA, Patryck de Araújo. O Princípio da Precaução e a Proteção Jurídica da Fauna na 

Constituição Brasileira. Revista do Direito Ambiental 39:  ano 10,  Julho/Set 2005, p. 163. 
173 Ibidem, p. 176. 
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Uma vez identificada a necessidade de se estabelecer um enfoque não 

relacionado com a proteção da fauna e dos espaços naturais, a proibição de usos 

constitucionalmente intoleráveis não beneficia apenas as áreas protegidas em si 

mesmas, mas todos os elementos naturais que se encontram sob proteção especial. 

 

Assim, é possível admitir que qualquer pretensão de exploração, uso ou 

acesso aos espaços naturais, que possa representar ameaça a qualquer um dos 

atributos situados sob o regime de proteção especial - v.g, determinadas espécies 

da fauna que se utilizam dos espaços e estabeleçam concretamente relações 

funcionais com os sistemas ecológicos ali existentes - deve ser considerada 

censurada pela ordem constitucional brasileira174. 

 

Ocorre que, apesar do reconhecimento mundial da importância do 

princípio da precaução, no sentido de estabelecer coincidência entre os espaços 

naturais protegidos e os espaços onde se verifica a ocorrência de espécies 

seriamente ameaçadas de extinção, não é essa a realidade existente em inúmeros 

países. 

 

Como demonstrou a revista Nature175, aproximadamente 300 espécies de 

veterbrados ameaçados e outras 237 espécies vulneráveis, compreendendo aves, 

mamíferos, anfíbios e tartarugas, encontram-se sob séria ameaça, precisamente 

porque não se encontram em espaços que integram a rede mundial de 

biodiversidade. 

 

 

3.1.2 – A Tutela Infraconstitucional da Fauna Silve stre 

 

Em que pese não haver ainda uma política específica de proteção à 

fauna, algumas leis já regulamentam, ainda que parcialmente, a matéria. 

 

                                                           
174  AYALA, Patryck de Araújo. O Princípio da Precaução e a Proteção Jurídica da Fauna na 

Constituição Brasileira. Revista do Direito Ambiental 39:  ano 10,  Julho/Set 2005, p. 175. 
175  Ibidem, p. 175. 
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A legislação, inicialmente, buscou disciplinar as práticas culturais dos 

seres humanos, sem ocupar-se da proteção à fauna. Atualmente, avanços 

ocorreram quando da adoção pela Constituição de 1988 da tutela jurídica da 

interação entre flora, fauna e ecossistemas, sendo certo que a legislação 

infraconstitucional existente após a promulgação da Constituição de 1988 já 

apresenta tais reflexos176. 

 

A Lei de Proteção à Fauna, Lei nº 5.197 de 1967177, que teve sua 

tipificação penal revogada pela Lei no. 9.605 de 1998178, proibiu a utilização, 

perseguição, destruição, caça ou apanha dos animais que constituem a fauna 

silvestre, ou seja, daqueles de quaisquer espécies, em qualquer fase de 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro. Essa proteção é 

estendida aos ninhos, abrigos e criadouros naturais desses animais, conforme artigo 

1º. 

 

Nesse sentido, importante abordar os aspectos de proteção definidos 

nesta lei: 

 

 

3.1.2.1 Proteção Jurídica da Caça 

 

 

Desde o século do descobrimento, Portugal já dispensava à caça 

tratamento legal rigoroso, fazendo constar nas Ordenações Filipinas o Título 88 do 

Livro 5, denominado “Das caças e pescarias defezas” (sic), que previa: 

 

Defendemos geralmente em nosso Reino, que pessoa alguma não 
mate, nem cace perdizes, lebres, coelhos com boi, nem com fios de 
arame, nem com outros alguns; nem tome, nem quebre ovos das 
perdizes, sob pena de pagar da Cadêa dous mil réis de cada vez que 
nisso fôr achado, ou lhe fôr provado dentro de dous mezes, e mais 
perder as armadilhas.  

                                                           
176  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.259. 
177   BRASIL. Lei nº 5.197 de 03 de janeiro de 1.967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5197.htm. Acesso em 02/10/2010. 
178  BRASIL. Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1.998. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm. Acesso em 02/10/2010. 
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Nas quaes penas isso mesmo incorrerão as pessoas, em cujo poder, 
ou cazas forem achadas armadilhas, ora sejaõ suas, ora alheas.179 
(sic). 

 

Todavia, as ordenações e leis do reino colonizador tinham sua aplicação, 

em geral, restrita a Portugal, permanecendo a Colônia passível de exploração 

ilimitada. 

 

Nos dias atuais, tudo se resume a duas grandes indagações. Primeira: 

têm ou não os animais silvestres o direito de não ser caçados pelo homem? 

Segunda: tem o homem o direito de caçar? Tais questões despertam enorme 

interesse jurídico180.  

 

Até a entrada em vigor da Lei de Proteção à Fauna não havia, no Brasil, 

maiores preocupações com a caça, nem com a fauna em geral, pois os animais 

eram considerados recursos inesgotáveis, sendo, portanto, desnecessária a sua 

proteção. 

 

A consequência é que se podia caçar livremente sob o argumento de se 

tratar de recursos ilimitados e de serem os animais considerados coisas sem dono, 

portanto, passíveis de apropriação. 

Com a entrada em vigor da Lei de Proteção à Fauna181, bem como com a 

promulgação da Constituição de 1988182, a situação mudou completamente. 

 

Antes de prosseguir, entretanto, é necessário distinguir as espécies de 

caça: 

 

 

 

 

                                                           
179   Disponível em: <http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1236.htm>. Acesso em 28/06/2011. 
180  LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p.786. 
181  BRASIL. Lei nº 5.197 de 03 de janeiro de 1.967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5197.htm. Acesso em 02/10/2010. 
182  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 de 05 de outubro de 1.988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 
17/09/2010. 
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a) Caça Profissional 

 

A caça profissional, tida como parte de um grupo maior da caça 

predatória183, era permitida pelo Decreto-Lei nº 5.894/43184, o qual definia o caçador 

como sendo aquele que procurava auferir lucros com o produto de sua atividade185. 

Porém, tal permissão foi rechaçada pela Lei de Proteção à Fauna, que estabelece 

no art. 2º, ser proibido o exercício da caça profissional. 

 

Tal proibição se deu em face da esgotabilidade do bem ambiental fauna 

silvestre e o desequilíbrio que esta perda causa aos ecossistemas. 

 

b) Caça Sanguinária 

 

Integrante do grupo de caça predatória, a caça sanguinária é aquela 

praticada apenas por prazer e que deixa o objeto da caça morto sem que dele se tire 

qualquer utilidade. Por óbvio, esta também se tornou terminantemente proibida186. 

 

c) Caça de Controle 

 

A caça de controle destina-se ao reequilíbrio do ecossistema, em 

decorrência do aumento populacional de alguns animais. Integrante da caça não 

predatória, significa proteção187 à agricultura e à saúde pública188. 

 

O homem interfere pela caça de controle em situações particulares para 

reequilibrar a relação plantação/animal ou floresta/animal. 

 

A permissão para esse tipo de atividade deverá ser expressamente 

motivada pela autoridade pública, indicando quais os perigos concretos ou 

                                                           
183 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 465. 
184  BRASIL. Decreto Lei nº 5.894 de 1.943. Disponível em: 

<ttp://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=7488>. Acesso em 17/09/2010. 
185 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva 

2008, p. 144. 
186 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 466. 
187 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva 

2008, p. 145. 
188 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 466 
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iminentes, qual a área de abrangência, as espécies nocivas, o volume da caça 

permitida, e a duração da atividade destruidora189. 

 

O art. 3º, § 2º, da Lei de Proteção à Fauna190, dispõe: 

 

Art. 3º. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de 
produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, 
destruição ou apanha. 
... 
§ 2º Será permitida mediante licença da autoridade competente [...] a 
destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura 
ou à saúde pública. 

 

Como bem assinalado por Celso Antonio Pacheco Fiorillo191, é necessário 

frisar que, por disposição legal, o produto decorrente da caça de controle não é 

passível de comercialização, conforme determina o art. 3º da Lei nº 5.197/67. 

 

O que se conclui, então, é que a permissão conferida à caça de controle 

diz respeito apenas à caça e não ao comércio de seu produto. 

 

d) Caça de Subsistência 

 

A caça de subsistência carece de determinação legal, sendo certo que é 

aquela empregada para manter a sobrevivência do caçador e de sua família. 

Comumente, esse tipo de caça é praticada por populações indígenas nas reservas 

que lhe são reconhecidas, como também por populações interioranas que não têm 

acesso fácil a alimentos industrializados. 

 

A falta de proibição legal justifica-se pelo fato de o direito à sobrevivência 

ser superior a qualquer legislação criada pelo homem. Essa situação, porém, pode 

criar uma ocultação de caça profissional em locais em que se realiza a caça de 

                                                           
189 LEME MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São 

Paulo: Malheiros, 2008, p.789. 
190  BRASIL. Lei nº 5.197 de 03 de janeiro de 1.967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5197.htm. Acesso em 02/10/2010. 
191 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed., São Paulo: Saraiva 

2008, p. 145. 
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sobrevivência. Mas, uma vez existindo uma “licença” individual ou coletiva, para 

essas populações, tal ocultação pode ficar dificultada192. 

 

A única determinação legal que trata do tema diz respeito à não 

configuração de crime quando se trata do abate de animais para o saceio da fome 

do caçador e da sua família, conforme art. 37, I, da Lei nº 9.605/98193: 

 

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: 
 
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de 
sua família. 
 

Esta não criminalização do abate de animais em face do estado de 

necessidade de quem o pratica, enseja uma forma de justificativa de que muitos 

indiciados por crimes ambientais se utilizam para escapar da condenação penal. 

 

e) Caça Científica 

 

A caça científica é aquela realizada com o objetivo de permitir estudos 

científicos sobre o material oriundo da caça. É destinada exclusivamente a fins 

científicos da fauna e se enquadra como não predatória. É tratada pelo art. 14 da Lei 

de Proteção à Fauna194: 

 

Art. 14. Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a instituições 
científicas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicadas, licença 
especial para a coleta de material destinado a fins científicos, em 
qualquer época. 
 
§ 1º Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente 
credenciados pelo país de origem, deverá o pedido de licença ser 
aprovado e encaminhado ao órgão público federal competente, por 
intermédio de instituição científica oficial do pais. 
 
§ 2º As instituições a que se refere este artigo, para efeito da 
renovação anual da licença, darão ciência ao órgão público federal 
competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior. 
 

                                                           
192 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p.791. 
193  BRASIL. Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro 1.998. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm. Acesso em 02/10/2010. 
194   BRASIL. Lei nº 5.197 de 03 de janeiro 1.967. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5197.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
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§ 3º As licenças referidas neste artigo não poderão ser utilizadas 
para fins comerciais ou esportivos. 
 
§ 4º Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por Lei, a 
atribuição de coletar material zoológico, para fins científicos, serão 
concedidas licenças permanentes. 
 

A licença de que cogita o presente dispositivo legal, porém, deve ser 

tratada com o devido cuidado pelos profissionais que dela se utilizam, pois há de se 

levar em consideração fatores como o período da caça, de forma a respeitar a época 

da gestação (ou incubação) dos animais, o tempo necessário para independência 

dos filhotes, bem como o local e a maneira da perseguição, caça ou apanha do 

animal silvestre, evitando-se a crueldade e o sofrimento desnecessários.  

 

f) Caça Amadorista 

 

Também identificada como esportiva e não predatória, a caça amadorista 

decorre do direito ao lazer, previsto no art. 6º da Constituição Federal195: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer [...]. 

 

A Lei de Proteção à Fauna196 dá efetivação ao preceito constitucional em 

seu art. 6º ao estabelecer:  

 

Art. 6º O Poder Público estimulará: 
 
a) a formação e o funcionamento de clubes e sociedades 
amadoristas de caça e de tiro ao vôo objetivando alcançar o espírito 
associativista para a prática desse esporte. 

 

Convém ponderar, todavia, que se a caça amadorista representar riscos à 

fauna configurar-se-ia um conflito entre o direito social do lazer e o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse caso, não há 

dúvidas de que o último deverá prevalecer.  

 

                                                           
195  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 de 05 de outubro de 1.988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 
17/09/2010. 

196  BRASIL. Lei nº 5.197 de 03 de janeiro 1.967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5197.htm>. Acesso em 02/10/2010 
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Impende registrar, nesta oportunidade, que a Justiça Federal da 4ª 

Região, em acórdão, firmou entendimento de que a autorização para abertura da 

temporada de caça amadorística no Rio Grande do Sul está condicionada a estudos 

ambientais para verificar os impactos da atividade: 

 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. 
TEMPORADA DE CAÇA. ESTUDO DE MEIO AMBIENTE. 
INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ESTUDOS INSUFICENTES. 
1. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem como 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 (art. 
225 da CF). 
(...) 
3. A caça amadorística necessita de estudo ambiental, realizado pelo 
órgão público competente, para verificar quais os impactos que tal 
atividade causaria ao meio ambiente. No entanto, essas pesquisas 
somente levam em conta os dados estatísticos da população dos 
animais alvo de caça, o número de espécimes, o seu aumento ou a 
sua diminuição. Não considera o ecossistema no qual esses animais 
estão inseridos. 
4. Os estudos mostram-se insuficientes para autorizar a abertura da 
temporada de caça amadorística, uma vez que não faz o 
levantamento adequado dos possíveis impactos que o ambiente 
sofrerá com a atividade. 
5. Apelação improvida197.  

 

 

3.1.2.2 Disciplina do Comércio da Fauna Silvestre 

 

A mencionada Lei de Proteção à Fauna Silvestre disciplina o comércio 

das espécies da fauna silvestre, bem como os produtos e objetos dela provenientes, 

definindo critérios de proibição, permissão e exportação198: 

 

Art. 3º. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de 
produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, 
destruição ou apanha”. 
 
§ 1º Excetuam-se os espécimes provenientes legalizados. 
 

                                                           
197 APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005.71.00.022779-3/RS, D.E. 20/08/2009. Disponível em: 
<http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=2969389&has
h=bb25f5484bc3b0b9eeeab7369ee5252d> Acesso em 28/06/2011. 
198  Ibidem. Acesso em 02/10/2010. 
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§ 2º Será permitida mediante licença da autoridade competente, a 
apanha de ovos, lavras e filhotes que se destinem aos 
estabelecimentos acima referidos, bem como a destruição de 
animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde 
pública. 
 

§ 3º O simples desacompanhamento de comprovação de 
procedência de peles ou outros produtos de animais silvestres, nos 
carregamentos de via terrestre, fluvial, marítima ou aérea, que se 
iniciem ou transitem pelo País, caracterizará, de imediato, o 
descumprimento do disposto no caput deste artigo. 
 
Art. 18. É proibida a exportação para o Exterior, de peles e couros de 
anfíbios e répteis, em bruto. 

 

De início, temos que a comercialização em questão será permitida desde 

que haja o devido registro das espécimes, devendo o Poder Público autorizar o 

comércio de espécimes provenientes de criadouros devidamente legalizados. 

Qualquer outra justificativa no sentido de autorizar tal comercio é ilegal e o ato 

administrativo será nulo, podendo tal nulidade ser decretada pela própria 

Administração ou pelo Poder Judiciário (Súmula 473 do STF)199. 

 

O surgimento dos criadouros legalizados objetivou reduzir a caça de 

animais silvestres com potencial econômico, bem como desestimular a introdução de 

espécies exóticas no País, permitindo-se a criação e comercialização de 

determinadas espécies da fauna destinadas ao cativeiro domiciliar.  

 

Dessa forma, a Resolução CONAMA nº 394 definiu animal de estimação, 

em seu art. 2º, I, como sendo “animal proveniente de espécies da fauna silvestre, 

nascido em criadouro comercial legalmente estabelecido, mantido em cativeiro 

domiciliar, sem finalidade de abate, de reprodução ou de uso científico e 

laboratorial;” (Grifo nosso).   

 

Como incentivo ao surgimento desses criadouros, o Poder Público poderá 

autorizar, motivadamente, a apanha de ovos, lavras e filhotes junto ao criadouro 

natural para serem transferidos ao criadouro artificial, mediante o cuidado do ente 

                                                           
199  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV
.&base=baseSumulas>. Acesso em 13/12/2010 
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autorizado no sentido de não causar qualquer tipo de perigo de extinção para as 

espécies. 

  

Por fim, tem-se a proibição da exportação para o Exterior de peles e 

couros de anfíbios e répteis em bruto. Porém, para Luis Paulo Sirvinskas 200, será 

permitida a exportação de produtos manufaturados de anfíbios e répteis 

provenientes de criadouros artificiais, devidamente legalizados. 

 

Diferente, no entanto, é o entendimento de Paulo Affonso Leme 

Machado201, ao afirmar que: 

 

Seguindo-se os sadios princípios de hermenêutica jurídica, 
combinam-se os arts. 3º. e 18 para se entender o sentido da norma 
apontada; a exportação, ou o comércio exterior, de peles de répteis e 
anfíbios, em bruto, mesmo provenientes de criadouros devidamente 
legalizados, é proibida. 

 

Percebe-se, desta feita, que a doutrina se divide em relação ao tema, 

mas, apesar de mencionada discordância, há de prevalecer o bom senso, no sentido 

de que, ainda que existam criadouros devidamente legalizados, não se pode permitir 

que peles e couros de anfíbios e répteis em bruto provenientes destes criadouros 

possam ser exportados legalmente, até mesmo porque o art. 18 é taxativo quanto à 

vedação, não admitindo, portanto, qualquer exceção. 

 

 

3.1.2.3 Crimes Contra a Fauna Silvestre 

 

A Lei de Proteção à Fauna Silvestre202 prevê a punição direta e indireta 

daqueles, brasileiros e estrangeiros, que violarem os dispositivos nela contidos, 

elencando os atos puníveis, bem como a competência para a instauração de 

inquérito policial, a propositura de ação penal e o procedimento a ser seguido, 

conforme estabelecido pelos seus artigos 27 e 34. 

                                                           
200 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 473. 
201 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . 16ª ed. rev. atual. amp., São Paulo: 

Malheiros, 2008, p.806. 
202   BRASIL. Lei nº 5.197 de 03 de janeiro de 1.967. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5197.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
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O Anexo 1 deste trabalho compilou diversos julgados do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo que demonstram a aplicação das penas previstas 

para crimes praticados contra a fauna silvestre, atingindo os objetivos da Lei nº 

5.197/67 no sentido de proteger a fauna e punir os transgressores. 

 

 

3.1.2.4 Política Nacional do Meio Ambiente  

 

Instituída pela Lei nº 6.938 de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente 

representou, sem dúvidas, um passo decisivo e fundamental para a proteção do 

meio ambiente. Até então o Estado atuava apenas de maneira a promulgar leis de 

improviso, para resguardar valores momentâneos, revelando a ineficácia das 

tentativas de tutela jurídica do meio ambiente. 

 

Na realidade, na história de nossa evolução política, as ações 

governamentais obedeciam mais a impulsos do momento ou a tendências de um 

determinado governo, do que a planos, programas e projetos devidamente 

articulados203. 

 

Como se percebe, até pelo nome atribuído à Lei – Política Nacional do 

Meio Ambiente – , é notória  a mencionada evolução política no trato do meio 

ambiente no Brasil, constituindo sua implementação um grande e induvidoso 

avanço. 

 

A Política Nacional de Meio Ambiente possui objetivos de largo espectro 

na tutela do meio ambiente, revelado pela simples leitura do seu art. 2º: 

 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios:  
 

                                                           
203  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 326. 
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I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo;  
 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  
 
Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  
 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas;  
 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras;  
 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para 
o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;  
 
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  
 
VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento) 
 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  
 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 
ativa na defesa do meio ambiente.  

 

A lei em estudo acabou por se tornar o reflexo da preocupação da 

sociedade brasileira, no sentido de que houvesse desenvolvimento para o país 

acompanhado da devida preservação dos recursos naturais, e culminando com uma 

mudança definitiva na forma de tratar as atividades humanas, estabelecendo-se um 

forte vínculo de natureza legal entre o desenvolvimento e a proteção do meio 

ambiente204. 

 

Cumpre informar que a Política Nacional do Meio Ambiente, uma vez 

criada, trouxe em seu bojo matérias já tratadas por leis anteriores, mas que não 

possuíam ainda o alcance, a respeitabilidade e eficácia desejadas como condição de 

eficiência de uma legislação realmente protetora dos bens ambientais. Estas Leis 

anteriores eram: o Decreto-Lei nº 1.413 de 1975205, que dispõe sobre o controle da 

poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais; a Lei nº 6.803 de 

                                                           
204 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 67. 
205  BRASIL. Decreto Lei nº 1.413 de 14 de agosto de 1.975. Site do MPES. Disponível em: 

<www.mpes.gov.br/.../10_21221421442872008_DECRETO-LEI%20FEDERAL%20Nº%201.413>. 
Acesso em 02/10/2010. 
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1980206, que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas 

áreas críticas de poluição; e a Lei nº 6.902 de 1981207, que dispõe sobre a criação 

de Estações Ecológicas e Áreas de proteção ambiental208.  

 

Mais do que um avanço do ponto de vista político, a Política Nacional do 

Meio Ambiente estabeleceu conceitos relativos ao meio ambiente, em seu artigo 3º, 

que foram adotados pela legislação subseqüente. 

 

Dentre os conceitos estabelecidos, o meio ambiente ficou definido como 

“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”. Este conceito 

trata efetivamente da vida, garantida pelo equilíbrio de todas as interações 

mencionadas. 

 

A degradação da qualidade ambiental foi tratada como sendo a “alteração 

adversa das características do meio ambiente”, insculpindo em seu conteúdo a 

poluição, sendo certo que tal alteração de características está fundamentalmente 

relacionada à atuação irracional do ser humano em detrimento da natureza. 

 

 

A poluição e a degradação da qualidade ambiental resultam de atividades 

que, direta ou indiretamente,  

 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  
 
c) afetem desfavoravelmente a biota;  
 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  
 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos”. 
 
  

                                                           
206  BRASIL. Lei nº 6.803 de 02 de julho 1.980. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6803.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
207  BRASIL. Lei nº 6.902 de 27 de abril de 1.981. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6902.htm. Acesso em 02/10/2010. 
208  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 67. 
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Por fim, identificado conceitualmente o fenômeno poluição, necessário se 

fez esclarecer que o poluidor é tanto a pessoa física como a jurídica, de direito 

público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental. 

 

Até então, não restava claro que o Poder Público, ao implantar 

empreendimentos públicos como estradas, usinas hidrelétricas e loteamentos, 

poderia ser responsabilizado, direta ou indiretamente, pela degradação do meio 

ambiente209. 

 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente210 expressa, ainda, em seu 

artigo 4º, seus objetivos específicos, bem como, em seu artigo 9º, os instrumentos 

para consecução dos escopos estabelecidos.  

 

O que resta claro, assim, é que a Política Nacional do Meio Ambiente 

como instrumento genérico de tutela do meio ambiente acabou representando um 

grande avanço para a tutela específica da fauna silvestre, trazendo importantes 

inovações para o direito brasileiro, vez que instituiu princípios para nortear os 

institutos jurídicos já existentes. 

 

 

3.1.2.5 – Sistema Nacional de Unidade de Conservaçã o - SNUC 

 

No ano de 2.000, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, conhecido como SNUC, cuja efetivação se deu por intermédio da Lei 

nº 9.985 de 2.000211. 

 

Primeiramente, cumpre ressaltar a importância desta lei pela proteção que 

dispensa o meio ambiente como um todo. 

  

                                                           
209  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 68. 
210  BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1.981. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em 02/10/2010 
211  BRASIL. Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2.000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
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O Sistema Nacional de Unidades de Conservação não apenas fixa 

critérios e regras para criação e implantação desses espaços, como também 

estabelece as condições para a respectiva gestão, com vista a dar efetividade à 

proteção ambiental212. 

 

O decreto regulamentador buscou detalhar as condições referentes à 

criação das Unidades de Conservação, à gestão compartilhada com Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), à exploração de bens e serviços, à 

compensação por significativo impacto ambiental, ao reassentamento de populações 

tradicionais, à reavaliação de categorias de unidades não previstas e, por fim, à 

gestão das reservas da biosfera213 

 

Em face da Lei do SNUC214, o legislador ordinário buscou harmonizar as 

diferentes unidades de conservação existentes no ordenamento jurídico federal, em 

que a ideia de um sistema nacional significa que todos os integrantes da Federação 

devem adotar o modelo estabelecido pela Lei Federal que, no particular, deve ser 

entendida como uma lei que estabelece uma hierarquia organizacional entre os 

diferentes entes federativos215. 

 

O art. 2º, I, da Lei do SNUC assim define a Unidade de Conservação 

(UC): 

 

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
 
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. 

 

Segundo Édis Milaré216, para que se configure a relação jurídico-ecológica 

de uma Unidade de Conservação, deve haver: a relevância natural; o caráter oficial; 

                                                           
212  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 372. 
213  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.697. 
214   BRASIL. Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2.000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
215  ANTUNES. Paulo de Bessa. Direito Ambiental . 12ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 567. 
216  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.698. 
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a delimitação territorial; o objetivo conservacionista; e o regime especial de proteção 

e administração.  

 

Nesta perspectiva, o regime jurídico das Unidades de Conservação diz 

respeito ao conjunto de regras impostas pela lei, regulamentos de uma forma geral e 

pelos planos de manejo para cada espaço específico, de acordo com a categoria e o 

tipo de Unidade de Conservação. 

 

Essas normas devem determinar as finalidades de proteção, o regime do 

domínio (público ou privado) e as regras de gestão, considerando, inclusive, o 

tratamento a ser conferido à populações tradicionais que habitam o local217.  

 

Os objetivos da Lei do SNUC218 estão estabelecidos em seu art. 4º, que 

assim prescreve: 

 

Art. 4º. O SNUC tem os seguintes objetivos: 
 
I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 
recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 
 
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito 
regional e nacional (grifo nosso); 
 
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais; 
 
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 
naturais; 
 
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 
natureza no processo de desenvolvimento; 
 
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 
cênica; 
 
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 
cultural; 
 
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
 

                                                           
217  GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental . São Paulo: Atlas, 2009, p. 373. 
218 BRASIL. Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2.000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
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IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
 
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 
científica, estudos e monitoramento ambiental; 
 
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
 
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação 
ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 
ecológico; 
 
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 
populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento 
e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. 
 

 

A responsabilidade pela consecução destes objetivos está pautada na 

gestão das Unidades de Conservação, que é realizada pelos órgãos e entidades do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), compreendendo a Administração 

Pública federal, estadual e municipal, cujos órgãos e entidades detenham 

competência para tanto, nos moldes do art. 6º da lei sob enfoque. 

 

Não obstante, para facilitar o alcance de tais objetivos, a Lei, em seu art. 

7º219, dividiu as Unidades de Conservação em duas categorias com características 

particulares e regime jurídico próprio:  

 

Art. 7º. As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-
se em dois grupos, com características específicas: 
 
I - Unidades de Proteção Integral; 
 
II - Unidades de Uso Sustentável. 
 
§ 1º. O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é 
preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 
 
§ 2º. O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 
parcela dos seus recursos naturais. 
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Dentro dessas duas categorias, a lei identificou outras doze subcategorias 

diferentes de Unidades de Conservação, as quais faremos referência apenas 

quando houver alguma relação com a tutela da fauna. 

 

 

a) Unidade de Proteção Integral 

  

A Lei do SNUC, em seu art. 2º, VI, definiu a Proteção Integral  como 

sendo a “manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por 

interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”. 

 

Nas Unidades de Proteção Integral, em níveis maiores ou menores de 

acordo com a caracterização de cada uma, a atividade humana é bastante restrita, 

não se admitindo nem a presença das populações tradicionais. Trata-se de forma 

mais restritiva de proteção de áreas, o que indica maior fragilidade dos bens 

ambientais sob proteção220. 

 

Dispõe o art. 8º da Lei do SNUC221: 

 

Art. 8º. 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 .(grifo nosso) 

 

No presente trabalho, em razão do tema estar adstrito à tutela da fauna 

silvestre, tratar-se-á apenas da Unidade de Proteção Integral identificada como 

unidade de conservação do Refúgio da Vida Silvestre. 
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Esta subcategoria de Unidade de Conservação constitui uma novidade 

introduzida pela Lei do SNUC, sendo tratada pelo art. 13 da lei: 

 
Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger 
ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência 
ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna 
residente ou migratória. 
 
§ 1º. O Refúgio de Vida Silvestre pode 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. 
 
§ 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. 
 
§ 3º. A visitação pública está sujeita às normas e restrições 
estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas 
estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e 
àquelas previstas em regulamento. 
 
§ 4º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita às 
condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas 
previstas em regulamento. 
 

 

b) Unidade de Uso Sustentável 

 

As Unidades de Uso Sustentável possuem como objetivo básico a 

compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais. Assim, visam conciliar a exploração do ambiente com a 

garantia da perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma 

socialmente justa e economicamente viável222. 

 

A categoria das Unidades de Uso Sustentável engloba, nos moldes do 

art.14 da Lei do SNUC223: 

                                                           
222 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.708. 
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Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as 
seguintes categorias de unidade de conservação: 
 
I - Área de Proteção Ambiental; 
 
II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 
 
III - Floresta Nacional; 
 
IV - Reserva Extrativista; 
 
V - Reserva de Fauna (grifo nosso); 
 
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 
 
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

No presente trabalho, em razão do tema estar adstrito à tutela da fauna 

silvestre, trataremos apenas da categoria de unidade de conservação da Reserva da 

Fauna, que se integra no Grupo das Unidades de Uso Sustentável, como 

demonstrado. 

 

A Reserva de Fauna, também introduzida pela Lei do SNUC é uma “área 

natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 

residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o 

manejo econômico sustentável de recursos faunísticos”, de acordo com o art. 19. 

 

A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo certo que as 

áreas particulares nela incluídas devem ser desapropriadas de acordo com a lei. Sua 

visitação pode ser pemitida, sempre que compatível com o seu manejo e de acordo 

com as normas estabelecidas pelo órgão gestor. 

 

No seu interior, é proibido o exercício da caça amadorística ou 

profissional. É possível a comercialização dos produtos e subprodutos resultantes 

das pesquisas, obedecido o disposto nas leis sobre fauna e respectivos 

regulamentos224. 

 

                                                           
224  ANTUNES. Paulo de Bessa. Direito Ambiental . 12ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 599. 
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Segundo dados do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade), o mais novo órgão ambiental do governo brasileiro, criado pela Lei 

no. 11.516, de 28 de agosto de 2007225, ainda não foi criada nenhuma Reserva de 

Fauna Federal no país, porém existe projeto para a criação da Primeira Reserva de 

Fauna no estado de Santa Catarina226. 

 

 

3.1.2.6 Disciplina do Uso Científico de Animais 

 

A comunidade científica brasileira teve de enfrentar, ao longo de décadas, 

as consequências da ausência de uma lei que sistematizasse e regulamentasse as 

pesquisas em animais vivos para fins didáticos e científicos227, gerando diversas 

interpretações jurídicas que provocaram atrasos e prejuízos em projetos já em 

andamento. 

 

Isso porque a única lei que tratava da matéria – Lei nº 6.638, de 8 de maio 

de 1979 – estabelecia de forma muito superficial, num total de oito artigos, as 

normas para a prática didático-científica da vivissecção228 de animais, permitida em 

todo território nacional. Mencionada lei, entretanto, sequer foi regulamentada e não 

teve, na prática, qualquer eficácia ante a sua incompletude. 

 

Para suprir essa lacuna, utilizavam-se por analogia preceitos não 

específicos da matéria de forma a possibilitar a continuidade das pesquisas. Ruy 

Garcia Marques, ao tratar desse tema, não escondia sua inconformidade: 

 

Era realmente surpreendente que o Brasil, que forma 10 mil doutores 
por ano, que chegou à 15ª colocação no ranking internacional de 
publicações científicas e que, notadamente, vem possibilitando 
elevação substancial de recursos destinados ao fomento da pesquisa 
científica e tecnológica, ainda não possuísse uma legislação federal 
que regulamentasse as atividades de pesquisa com animais de 

                                                           
225  BRASIL. Lei nº 11.516 de 28 de agosto de 2.007. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L11516.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
226  Site do ICMBio na internet. Disponível em :< http://www.icmbio.gov.br>. Acesso em 19/07/2010. 
227  ALCÂNTARA, Alex Sander. Avanço Legal. Disponível em: 

<http://www.agencia.fapesp.br/materia/10309/especiais/avanco-legal.htm>. Acesso em 05/09/2010. 
228  Dissecação ou operação cirúrgica em animais vivos, para estudo de alguns fenômenos anatômicos e 

fisiológicos. 
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laboratório, imprescindíveis para a ciência e para o desenvolvimento 
tecnológico e para inovação no país. 229 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988 ficaram expressamente 

proibidas as práticas que “submetam os animais a crueldade” (art. 225, §1º, VII), 

sujeitando os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados (§ 3º). O conceito de crueldade, no 

entanto, admitia uma infinidade de interpretações, resultando em discussões que, ao 

final, permanecia a critério do julgador. Nessa oportunidade, registramos novamente 

as palavras de Ruy Garcia Marques: 

  

 
Nessa perspectiva, na área científica a ‘crueldade’ implícita nesta ou 
naquela técnica ou pesquisa apresenta extrema mobilidade. A 
comunidade científica brasileira pedia uma norma federal abrangente 
e realista, mais orientadora e reguladora e menos sancionadora, em 
que a questão da pesquisa científica pudesse ser mais bem 
contemplada. E só agora isso começa a se materializar. Mas é 
importante destacar que ainda existem importantes passos a serem 
dados, no sentido de sua plena aplicação.  

 

Com o advento da Lei n. 11.794 de 2008230, que revogou a Lei nº 

6.638/1979, experimentou-se um indiscutível avanço em todo o Brasil acerca do uso 

científico de animais em treinamentos e pesquisas, eis que mencionado Diploma não 

buscou apenas sancionar os infratores, mas orientar os pesquisadores 

estabelecendo critérios para a criação e utilização científica dos animais. 

 

 

3.1.2.7 – A Regulamentação dos Rodeios 

 

Há milhares de anos que os animais são utilizados para entretenimento 

do homem. Os eventos, associados ou não ao esporte, tais como “rodeios”, “farras 

do boi”, circos que incluem números com animais etc., constituem a mais visível 

exploração econômica da dor. 

                                                           
229  MARQUES, Ruy Garcia. MORALES, Marcelo Marcos. PETROIANU, Andy, Lei Brasileira para Uso 

Científico de Animais. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
86502009000100015&lng=pt&nrm=iso&tlng=en>. Acesso em: 05/09/2010. 

 
230 BRASIL. Lei nº 11.794 de 08 de outubro de 2.008. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L11794.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
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Não há como negar, todavia, a evolução cultural da sociedade, tendo em 

vista os inúmeros movimentos de defesa dos animais e as várias ações civis 

públicas visando proibir a realização dos eventos ou a utilização de apetrechos que 

causem sofrimento aos animais.  

 

Conforme se observa na legislação infra-constitucional de proteção à 

fauna até aqui discutida, a Lei da Promoção e Fiscalização da Defesa Sanitária 

Animal em Rodeio, Lei nº 10.519 de 17 de julho de 2002231, também conhecida com 

a Lei do Rodeio, atua muito mais como um instrumento regulador de atividades do 

que protetor  e garantidor de direitos dos animais. 

 

Os dois primeiros artigos da Lei trazem o conceito de rodeio e determinam 

as precauções a serem tomadas quanto à utilização de animais portadores de 

doenças nestes eventos.  

 

O art. 3º da Lei do Rodeio estabelece a obrigação da presença de um 

médico clínico geral in loco para os devidos cuidados com os peões, um médico 

veterinário para os cuidados com os animais, além de uma infra-estrutura adequada 

e arena que minimize a gravidade de acidentes, facilitando o amortecimento no caso 

de eventual queda dos peões e animais montados. 

 

A partir do art. 4º é que a crueldade aos animais é enfrentada232: 

 

Art. 4º. Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como 
as características do arreamento, não poderão causar injúrias ou 
ferimentos aos animais e devem obedecer às normas estabelecidas 
pela entidade representativa do rodeio, seguindo as regras 
internacionalmente aceitas.  
 
§ 1º.  As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas 
em lã natural com dimensões adequadas para garantir o conforto dos 
animais. 
 

                                                           
231  BRASIL. Lei nº 10.519 de 18 de julho 2.002. Site do Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10519.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
232  BRASIL. Lei nº 10.519 de 18 de julho de 2.002. Site do Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10519.htm>. Acesso em 02/10/2010. 
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§ 2º.  Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas 
pontiagudas ou qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos 
animais, incluindo aparelhos que provoquem choques elétricos. 
 
§ 3º. As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de 
redutor de impacto para o animal. 

 

Em seu art. 7º, mencionada Lei institui como punição a seus infratores 

sanções extremamente brandas, comprometendo ainda mais sua eficácia: 

 

Art. 7º. No caso de infração do disposto nesta Lei, sem prejuízo da 
pena de multa de até R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) 
e de outras penalidades previstas em legislações específicas, o 
órgão estadual competente poderá aplicar as seguintes sanções: 
 
I – advertência por escrito; 
 
II – suspensão temporária do rodeio; e 
 
III – suspensão definitiva do rodeio. 
 
 

Na jurisprudência, a discussão se resume à configuração da crueldade, 

sendo que as Leis nº 10.359/99 e 10.519/02 chegaram a ser consideradas 

inconstitucionais: 

RODEIO - SEDEM E OUTROS INSTRUMENTOS USADOS PARA 
ESTIMULAR ANIMAIS - VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA - 
INCONSTITUCIONALIDADE TRANSGRESSÃO DO INCISO VII DO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 225 - RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 
CUMULADA COM REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO 
POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA LEI 
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -RECURSO PROVIDO. 
A despeito da Lei Estadual 10.359/99 regulamentar a prática da 
atividade de rodeio e a Lei Federal 10.519/02, por sua vez, regular as 
provas de laço, é indubitável que tais atividades causam sofrimento 
aos animais que protagonizam as apresentações, considerando-se 
que utilizam o sedem e outros petrechos a fim de "estimular" os 
animais.  
Dessa forma, estes diplomas legais são inconstitucionais233. 

 

Desta forma, elencados todos os meios de tutela jurídica da fauna 

silvestre hoje existentes no Brasil, passamos ao estudo da efetivação e da 

realização dos direitos fundamentais no tocante, em especial, à Lei de Proteção à 

Fauna silvestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                           
233  TJSP, Apelação n° 0006162-86.2009.8.26.0457, j. 28/04/2011. 
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3.1.3 A Efetivação e a Realização dos Direitos Fund amentais à Luz da Lei de 

Proteção à Fauna Silvestre 

 

Reinaldo Pereira e Silva admite a existência de quatro condições 

necessárias para a efetividade dos direitos fundamentais: 

 

1. É preciso que a sociedade, na qual eles são reconhecidos, se 
organize sob a forma de Estado de direito. 2. É preciso que tais 
direitos estejam positivados na Constituição do respectivo Estado ou 
que sejam, ao menos, constitucionalizáveis. 3. É preciso que tais 
direitos sejam realmente considerados essenciais à existência e ao 
conteúdo dos demais direitos da mesma ordem jurídica positiva. 4. É 
preciso que o exercício de tais direitos seja acompanhado de 
garantias jurídicas precisas.234 

 

O núcleo essencial dos direitos humanos fundamentais está positivado na 

Constituição de 1988 no Título II, artigos 5º. ao 17. Outros direitos ou 

desdobramentos dos direitos fundamentais vêm consagrados ao longo do texto 

constitucional, como, a exemplo, os direitos sociais relativos à saúde, à educação e 

ao meio ambiente, objeto do presente estudo, que ocupam capítulos ou seções 

próprias no Título VII, da Ordem Social, artigos 193 a 232235. 

 

No que tange aos direitos individuais, coletivos e difusos, grande parte 

deles está consignada em normas constitucionais auto-aplicáveis, exequíveis por si 

mesmas ou preceptivas ou de eficácia plena, pelo que os direitos nela consagrados 

podem ser exercidos desde logo, imediatamente, como prevê o § 1º. do artigo 5º. 

(“As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade 

imediata”). Isto significa dizer que não dependem de legislação infraconstitucional 

para serem exercidos236. 

 

Ocorre que, como observa Anna Candida da Cunha Ferraz, algumas 

normas constitucionais de tutela dos direitos fundamentais se apresentam como 

normas de eficácia limitada ou incompleta, ou contida, estando as primeiras a 

                                                           
234  PEREIRA SILVA, Reinaldo. O direito fundamental ao ambiente natural. In: SARLET, Ingo Wolfgang 

(coord.). Direitos Fundamentais e Biotecnologia. São Paulo: Método, 2008. 
235  CUNHA FERRAZ, Anna Cândida da. O Município e os Direitos Fundamentais: Uma Análise das 

Competências Constitucionais do Município em Matéria de Direitos Fundamentais. Revista Mestrado 
em Direito. Ano 6, no. 2, Jul/Dez, São Paulo: Edifieo, 2004, p. 142. 

236  Ibidem, p. 145. 
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depender de legislação infraconstitucional que especifique os termos do seu 

exercício; as de eficácia contida são também normas que podem ser aplicadas 

imediatamente, todavia, sua eficácia é contida em certos limites.237 

 

No caso específico do meio ambiente, as normas constitucionais 

estabelecidas principalmente no artigo 225, são também de eficácia limitada, bem 

como os direitos fundamentais de terceira dimensão, dependendo sua efetivação e 

realização, de legislação infraconstitucional. 

 

Sobre a efetivação dos direitos fundamentais, necessário se faz 

interpretar este fenômeno que consiste na atividade intermediária dentro do 

processo de realização, podendo ser visualizada através de duas etapas diferentes: 

integração normativa, necessária exclusivamente quando se cogitem normas de 

eficácia limitada; aplicação, ato que representa a utilização da norma.238 

 

A integração normativa é tipicamente estatal, prevendo a Constituição 

meios hábeis para romper a inércia do agente público que falta com seu dever 

legislativo. Já a aplicação da norma é atividade que pode ocorrer tanto por agentes 

estatais como por intérpretes populares239. 

 

Identificado o fenômeno da efetivação, cumpre esclarecer o processo de 

realização dos direitos fundamentais como um todo, iniciando-se com a positivação, 

passando pela efetivação, tendo como última fase a concretização dos direitos 

fundamentais, que será obtida quando o cidadão, concretamente, alcança o gozo 

daquilo que a Constituição prescreve240. 

 

Como realização dos direitos fundamentais no tocante à proteção da 

fauna silvestre abordaremos, especialmente, a sua positivação, consubstanciada na 

                                                           
237  CUNHA FERRAZ, Anna Cândida da. O Município e os Direitos Fundamentais: Uma Análise das 

Competências Constitucionais do Município em Matéria de Direitos Fundamentais. Revista Mestrado 
em Direito. Ano 6, no. 2, Jul/Dez, São Paulo: Edifieo, 2004, p. 145. 

238  COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da. Processo de Realização dos Direitos Fundamentais: Um 
Caminho Teórico Para Distinguir os Fenômenos “Efetivação e Concretização”. Revista Mestrado em 
Direito. Ano 5, no. 5, São Paulo: Edifieo, 2005, p. 148. 

239  Ibidem, p. 149. 
240  Ibidem, p. 153. 
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Lei de Proteção à Fauna e suas sanções criminais elencadas na Lei nº. 9.605 de 

1.998. 

 

  

3.1.3.1 A Lei de Crimes Ambientais 

 

A Lei nº 9.605/1998 sistematizou as normas de direito ambiental no 

tocante à criminalização dos atos lesivos à fauna silvestre, dando maiores condições 

às autoridades competentes para sua proteção. 

 

Nesta lei, foram elencados os crimes contra a fauna, prevendo o artigo 29 

a proteção dos animais silvestres, em diversas modalidades, tendo o legislador 

definido as espécimes, a ponto de se referir expressamente aos aquáticos e, 

ademais, delimitar o espaço territorial, incluindo o das águas brasileiras, in verbis: 

 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, 
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo 
com a obtida: 
 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou 
em desacordo com a obtida; 
 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro 
natural; 
 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em 
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes 
da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos 
e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados 
ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente.  
 
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não 
considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as 
circunstâncias, deixar de aplicar a pena. 
 
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles  pertencentes às 
espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou 
terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo 
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dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais 
brasileiras. 
 
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 
 
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda 
que somente no local da infração; 
 
II - em período proibido à caça; 
 
III - durante a noite; 
 
IV - com abuso de licença; 
 
V - em unidade de conservação; 
 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar 
destruição em massa. 
 
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício 
de caça profissional. 
 
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. 

 

A Lei de Proteção à Fauna, revogada em parte, não delineava atos 

humanos importantes, lesivos aos espécimes, trazendo referenciais duvidosos, 

principalmente às questões penais, o que procurou se efetivar com a nova lei. 

 

 Tal efetivação se deu com a adequação de praticas à realidade atual, 

como no caso de uma guarda doméstica de espécie silvestre não ameaçada de 

extinção, dando ao Judiciário a possibilidade, antes inexistente, de examinar as 

circunstâncias específicas do caso concreto.  

 

Em nosso país, dada a enorme extensão territorial, a nova lei 

descaracteriza a antijuricidade do abate de animal em caso de estado de 

necessidade, para ser saciada a fome do agente ou de sua família, conforme 

estipula o inciso I do artigo 37 da lei, bem como para a proteção de lavouras, 

pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, se previamente 

autorizado pela autoridade competente (art. 37, II), ou ainda, por ser nocivo o 

animal, desde que caracterizado pela órgão competente (art. 37, III). 

 

Salvo a hipótese de devida permissão, licença ou autorização do órgão 

competente, é crime matar, perseguir, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos 
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ou em rota migratória, com a estipulação das penas cumulativas de multa e 

detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano (art. 29), incidindo nas mesmas penas 

quem impede a procriação da fauna, igualmente sem licença, autorização ou em 

desacordo com a obtida (§ 1º, I), aquele que modifica, danifica ou destrói ninho, 

abrigo ou criadouro natural (§ 1º, II) e quem vende, expõe a venda, exporta ou 

adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou 

espécimes de fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e 

objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida 

licença, permissão ou autorização da autoridade competente (§ 1º, III). 

 

A pena para tais delitos, que era privativa de liberdade, foi reduzida de 

maneira quantitativa e qualitativa, passando a ser de detenção, por período de 06 

(seis) meses a 01 (um) ano, enquanto que, anteriormente, a lei de proteção à fauna 

previa reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos. 

 

O agravamento das penas, incluindo a de multa, antes não prevista, foi 

melhor definido na nova lei mostrando uma maior coerência com o Direito Penal. A 

prática de infração em período defeso à caça e a prática de ilícito penal sobre 

animais silvestres e seus produtos, já eram configurados como crime na lei de 

proteção à fauna, não podendo ser considerados como agravantes. 

 

Na nova lei, o § 4º enumera os casos de aumento de pena em metade, 

quando praticado o crime contra espécie rara ou considerada ameaçada de 

extinção, ainda que somente no local da infração (Inc. I), se a ocorrência se deu em 

período proibido à caça (Inc. II) ou durante a noite (Inc. III), com abuso de licença 

(Inc. IV), em unidade de conservação (Inc. v) ou com emprego de métodos ou 

instrumentos capazes de provocar destruição em massa (Inc. VI). 

 

Se o delito for cometido em decorrência de caça profissional, a pena é 

aumentada até o triplo (art. 29, § 5º), devendo ser anotado que as previsões da 

majoração da sanção se aplica aos crimes descritos no mencionado artigo, visto que 

os demais não trazem correlação com os episódios dos aumentos preconizados, 

salvo no caso de exportação para o exterior de peles e couros de anfíbios e répteis, 
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previsto no artigo 30, que podem, em tese, ser decorrência de abuso de licença (§ 

4º, inc. IV). 

 

No tocante às peles e couros, a exportação que antes era considerada 

crime, agora, para a sua configuração, exige um complemento “(...) sem a 

autorização da autoridade ambiental competente”, conforme artigo 30, que revogou 

o artigo 18 da Lei de Proteção à Fauna, ficando estabelecida a cominação de penas 

de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos, onde a anterior era de 02 (dois) a 05 (cinco) 

anos, cumulada com multa, que não era prevista. 

  

O artigo 31 trata da introdução de “espécime animal no País, sem parecer 

técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente”. Mencionado 

dispositivo revogou o artigo 4º da lei anterior, cominando penas mais benéficas, 

qualitativa e quantitativamente, transformando a reclusão em detenção e reduzindo-

a de 01 (um) ano a 03 (três) anos para 03 (três) meses a 01 (um) ano, 

acrescentando multa.  

 

Nota-se que os modos de cometimento de utilização, perseguição, 

destruição, caça ou apanha de animais da fauna silvestre elencados no art.10 da Lei 

de Proteção à Fauna, não foram objeto de revogação expressa da nova lei. Porém, 

isto não significa que este dispositivo continue em vigor, visto que tais condutas são 

passíveis de repressão penal à luz do art. 29 da nova lei. 

 

Percebe-se, desta forma, que a Lei nº 5.197 de 1.967 (Lei de Proteção à 

Fauna) e a Lei nº 9.605 de 1998, que revogou em parte àquela, são os principais 

instrumentos de efetivação e concretização dos direitos fundamentais, de terceira 

dimensão, voltados à proteção à fauna silvestre, eis que dão aplicabilidade aos 

princípios universais de preservação do meio ambiente. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A natureza sempre foi considerada um desafio de conquista para o 

homem na busca desenfreada, inicialmente, pela sobrevivência, com a destruição de 

florestas para o cultivo de alimentos e construção de moradias e, posteriormente, 

pelo desenvolvimento - principalmente econômico -, atividades hoje percebidas 

como insustentáveis, resultando em agressões desmedidas e sem perspectivas de 

eficiente reparação para o meio ambiente. 

 

Ante a imprescindibilidade da fauna para a manutenção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a vida silvestre deve ser tutelada, não apenas em prol 

do homem, numa visão estritamente antropocêntrica, mas também como um 

exercício de proteção solidária em relação às espécies tão vulneráveis quanto a 

humanidade diante do aprisionamento, da violência, da exploração física e da 

própria morte. 

 

Não resta dúvida de que o meio ambiente constitui objeto de um direito 

fundamental, até mesmo porque a própria vida, como um todo, está condicionada ao 

equilíbrio do meio ambiente. Por isso, o direito ambiental surge como um ramo 

interdisciplinar – já que a matéria por ele tratada interessa não apenas ao jurídico, 

mas também ao político, ao social, ao econômico e ao filosófico – devendo os seus 

princípios ser observados por todos os ramos do direito. 

 

Os princípios de direito ambiental adotados pelo Brasil - a maior parte 

deles ratificados por declarações universais - indicam o melhor caminho para a 

preservação do meio ambiente orientando o legislador e auxiliando na compreensão 

e consolidação dos institutos de direito ambiental devendo, portanto, iluminar todo o 

nosso ordenamento jurídico para fins de proteção ambiental. 

 

 

 



109 
 

 

 

Os animais silvestres, antes considerados coisas sem dono, portanto 

passíveis de apropriação, foram elevados, em 1967 com a Lei de Proteção à Fauna, 

à categoria de bens objeto de propriedade do Estado para fins de tutela, 

demonstrando a preocupação do legislador com o equilíbrio do ecossistema. 

Todavia, a fauna deve ser reconhecida, não mais como propriedade do Estado, mas 

como um bem difuso, de titularidade indeterminável, para que o Poder Público e a 

coletividade possam defendê-la e preservá-la. 

 

O meio ambiente equilibrado e sadio foi reconhecido como direito 

fundamental do ser humano em 1972, e é considerado, hoje, o mais importante dos 

direitos fundamentais de terceira dimensão, objetivando assegurar a vida digna a 

todos. A ausência desse ambiente equilibrado, que reflete no próprio direito à vida, 

compromete demais liberdades e igualdades (direitos fundamentais de primeira e 

segunda dimensão, respectivamente). A proteção da fauna silvestre é de vital 

importância para a efetivação e realização desse direito à qualidade do meio 

ambiente. 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, obtivemos a mais 

notável evolução brasileira em matéria de preservação da fauna silvestre, ante o 

reconhecimento da sua importância revelada na vedação expressa de quaisquer 

atividades que submetam os animais a crueldades ou que provoquem a extinção de 

espécies, bem como aquelas que ameacem sua função ecológica. 

 

Mesmo após o advento da atual Constituição, a sociedade ainda clamava 

por regulamentações mais específicas de tutela da fauna para dar aplicabilidade 

efetiva aos preceitos constitucionais. Legislações posteriores, como a Lei de Crimes 

Ambientais de 1998, surgiram para reforçar os conceitos ambientalistas da 

“Constituição Verde”, restringindo cada vez mais os direitos individuais em prol dos 

direitos, não apenas dos que aqui estão, mas também dos que virão. 
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A legislação infraconstitucional que deveria proteger a fauna, não raras 

vezes, regulamenta as atrocidades contra as espécies, mascarando interesses 

visivelmente econômicos, como a Lei do Rodeio, que se limita a tentar reduzir o 

sofrimento dos animais ao entreterem o homem, mas não exclui totalmente a 

crueldade, vedada por disposição constitucional. 

 

Evidencia-se, por fim, que o direito fundamental e constitucional ao meio 

ambiente – essencial à qualidade de vida sadia – se concretiza, também, mediante a 

proteção das espécies silvestres, ante a sua imprescindibilidade para se manter o 

equilíbrio ecológico. A tutela da fauna, por sua vez, se realiza na Lei de Proteção à 

Fauna e na Lei de Crimes Ambientais que, juntas, regulamentam as condutas e 

atividades que envolvam animais, punem os infratores e, portanto, produzem a 

eficácia social de princípios universais de preservação, atendendo diretamente a um 

princípio maior: o da solidariedade com o Planeta Terra. 
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ANEXO 

 

ANEXO 1 

 

 
  

Ação 
 

Número 
 

Tribunal 
 

Pedido 
 

Tipo 
Penal 

 
Descrição 

Penal 

Decisão 
1ª. 

Instância 

Decisão 2ª.  
Instância 

1 Apelação 990.10.116066-8 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29 
da Lei 
9.605/98 

Matar 
Animal 
Silvestre 

6 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Negou provimento ao 
apelo do réu e 
converteu a pena em 
prestação de serviços 
a comunidade 

2 Apelação 990.10.061229-8 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 1o., 
III da Lei 
9.605/98  

Manter  
Animal 
Silvestre 
em 
Cativeiro 

6 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Negou provimento ao 
apelo do réu e 
converteu a pena em 
prestação de serviços 
a comunidade 

3 Apelação 990.10.194961-0 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29 
da Lei 
9.605/98 

Matar 
Animal 
Silvestre 

3 anos de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Negou Provimento ao 
apelo dos réus e 
acatou pedido do MP 
para adequação de 
pena para 6 meses de 
detenção 

4 Apelação 990.10.167476-9 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 4o., 
I e II da 
Lei 
9.605/98 

Matar 
Espécie 
Rara de 
Animal 
Silvestre 

1 ano de 
detenção 

Negou Provimento ao 
apelo dos réus e 
converteu a pena em 
pagamento de 3 
salários mínimos a 
entidade pública + 
fornecimento de 500 
litros de gasolina à 
polícia ambiental local 

5 Apelação 990.09.124343-4 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 1o., 
III da Lei 
9.605/98  

Manter  
Animal 
Silvestre 
em 
Cativeiro 

6 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Negou Provimento ao 
apelo do réu e 
converteu a pena em 
pagamento de 1 
salário mínimo a 
entidade pública 

6 Apelação 990.09.064072-3 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 1o., 
III da Lei 
9.605/98  

Manter  
Animal 
Silvestre 
em 
Cativeiro 

9 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento parcial ao 
apelo do réu para 
converter a pena em 
prestação de serviços 
a comunidade por 
igual período + multa 
de 1 salário mínimo 

7 Apelação 990.09.207094-0 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 1o., 
III da Lei 
9.605/98  

Manter  
Animal 
Silvestre 
em 
Cativeiro 

2 anos e 
quatro de 
reclusão 
(Lei 
9.605/98)  

Negou Provimento ao 
apelo do réu e 
converteu a  pena em 
prestação de serviços 
a comunidade por 
igual período + 
fornecimento de 2 
cestas básicas 

8 Apelação 990.08.036648-3 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 1o., 
III da Lei 
9.605/98  

Manter  
Animal 
Silvestre 
em 
Cativeiro 

6 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento ao recurso  
- reconhecimento de 
prescrição (art. 109, VI 
do CP) 

9 Apelação 993.07.128171-9 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 1o., 
III da Lei 
9.605/98  

Manter  
Animal 
Silvestre 
em 
Cativeiro 

6 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento ao recurso  
- reconhecimento de 
prescrição (art. 109, VI 
do CP) 

10 Apelação 993.07.097925-9 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29 
da Lei 
9.605/98 

Matar 
Animal 
Silvestre 

6 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento parcial ao 
apelo do réu para 
converter a pena em 
prestação de serviços 
a comunidade + multa 
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de 20 dias multa 

11 Apelação 993.07.128172-7 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 4o., 
III da Lei 
9.605/98 

Matar 
Espécie 
Rara de 
Animal 
Silvestre 
no período 
noturno 

6 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento parcial ao 
apelo do réu para 
converter a pena em 
pagamento de 1 
salário mínimo + multa 
de 10 dias multa 

12 Apelação 993.08.026929-7 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29 
da Lei 
9.605/98 

Caçar 
Animal 
Silvestre 

9 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento ao recurso  
- reconhecimento de 
prescrição (art. 109, VI 
do CP) 

13 Apelação 993.06.029747-3 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29 
da Lei 
9.605/98 

Caçar 
Animal 
Silvestre 

9 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento ao recurso  
- reconhecimento de 
prescrição (art. 109, VI 
do CP) 

14 Apelação 993.07.096254-2 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 4o., 
III da Lei 
9.605/98 

Matar 
Espécie 
Rara de 
Animal 
Silvestre 
no período 
noturno 

1 anos de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento parcial ao 
apelo do réu para 
reduzir a pena para 9 
meses de detenção + 
multa de 15 dias multa 

15 Apelação 993.06.114941-9 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 1o., 
III e 4o., 
I da Lei 
9.605/98  

Manter  
Animal 
Silvestre 
de 
Espécie 
Rara  em 
Cativeiro 

Prestação 
de 
Serviços à 
Comunida
de + multa 
de 29 dias 
multa 

Negou Provimento ao 
apelo do réu 

16 Apelação 993.06.142623-4 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 4o., 
III da Lei 
9.605/98 

Matar 
Espécie 
Rara de 
Animal 
Silvestre 
no período 
noturno 

1 anos de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento ao recurso  
- reconhecimento de 
prescrição (art. 109, VI 
do CP) 

17 Apelação 993.06.141196-2 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 1o., 
III da Lei 
9.605/98  

Manter  
Animal 
Silvestre 
em 
Cativeiro 

Prestação 
de 
Serviços à 
Comunida
de + multa 
de 29 dias 
multa 

Negou Provimento ao 
apelo do réu 

18 Apelação 994.06.169646-0 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo MP 

art. 3o. 
Da Lei 
5.197/67 

Adquirir 
Espécie 
de Fauna 
Silvestre 

Absolvição 
do réu 

Negou Provimento ao 
apelo do MP 

19 Apelação 990.10.038687-5 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 4o., 
III da Lei 
9.605/98 

Matar 
Espécie 
Rara de 
Animal 
Silvestre 
no período 
noturno 

6 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Provimento ao recurso  
- reconhecimento de 
prescrição (art. 109, VI 
do CP) 

20 Apelação 990.10.096006-7 TJ/SP Provimento 
de Recurso 
pelo Réu (s) 

art. 29, 
par. 1o., 
III da Lei 
9.605/98  

Manter  
Animal 
Silvestre 
em 
Cativeiro 

6 meses 
de 
detenção 
(Lei 
9.605/98)  

Negou Provimento ao 
apelo do réu e 
converteu a pena em 
prestação de serviços 
a comunidade por 
igual período + multa 
de 2 salários mínimos 
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Em posse destas informações, o gráfico abaixo demonstra as incidências dos crimes 

contra a fauna silvestre.  
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No tocante à punibilidade destes crimes, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem 

julgado: 

 

 

 

Penalidades 
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ANEXO 2 

 

Unidades de Conservação Estaduais Sob a Gestão do Instituto Florestal 

 

Fundado em 1886, o Instituto Florestal é uma entidade pioneira nas ações de 

conservação da natureza detendo, através de sua filosofia de trabalho, posição 

marcante na realidade florestal paulista e brasileira, seja como gerador de atividade 

sustentável e econômica, seja pela proteção de áreas significativas que abrigam 

ecossistemas primitivos. 

 

Vinculado à Secretaria do Meio Ambiente desde 1986, o Instituto Florestal sempre 

cuidou das reservas do estado de São Paulo, tarefa que começa dividir com a 

Fundação Florestal a partir de 2007. São mais de 900 mil há de reservas, o que 

significa cerca de 3,5 % do território paulista, distribuídos em 24  Estações 

Ecológicas, 27 Parques Estaduais, 19 Estações Experimentais, 01 Reserva 

Estadual, 02 Viveiros Florestais, 06 Hortos Florestais, abrangendo 114 municípios. 

 

O Instituto Florestal é o guardião da biodiversidade do Estado de São Paulo e sua 

obrigação é garantir às futuras gerações tal patrimônio. 

 

Sua atuação é representada pelas figuras abaixo241: 

                                                           
241  Instituto Florestal do Estado de São Paulo. Disponível em <http://www.iflorestal.sp.gov.br>. Acesso em 

11/12/2010. 
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Unidades de Conservação Estaduais Sob a Gestão da Fundação para a 

Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo242. 

 

                                                           
242  Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo. Disponível em 

http://www.fflorestal.sp.gov.br/. Acesso em 11/12/2010. 
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A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo - 

Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, tem por 

objetivo contribuir para a conservação, manejo e ampliação das florestas de 

proteção e produção do Estado de São Paulo. 

 

Com esse fim, apóia, promove e executa ações integradas voltadas para a 

conservação ambiental, a proteção da biodiversidade, o desenvolvimento 

sustentável, a recuperação de áreas degradadas e o reflorestamento de locais 

ambientalmente vulneráveis, realizando parcerias com órgãos governamentais e 

instituições da sociedade civil.  

 

Também é responsável pela comercialização de produtos extraídos de florestas 

plantadas em áreas pertencentes ou possuídas pelo patrimônio do Estado. 

 

Atualmente (março de 2010), a Fundação Florestal é responsável pela gestão de 92 

(noventa e duas) Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso 

Sustentável. 

 

Sua atuação é representada pelas figuras abaixo: 
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Mapa dos Dois Únicos Refúgios da Vida Silvestre do Estado de São Paulo 

localizados nas Ilhas do Abrigo e Guararitama, administrados pela Fundação 

Florestal.  
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