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CONTEÚDO 
 

ART. 225 – DIREITO - DEVER 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – POLÍTICAS AMBIENTAIS – já analisado 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS  

DL 227/67 – CÓDIGO DE MINERAÇÃO – Necessidade de realização do 
“Plano de Recuperação de Área Degradada”  

PROJETO DE LEI 5807/13 QUE TRAMITA NO CONGRESSO – Novo 
Código de Mineração. “Proposta de “rito sumário” para licenciamento ambiental 
de empreendimentos “estratégicos” do governo pode ser votada nesta quarta 
(25/11). Novo Código de Mineração também pode ser votado nas próximas 
semanas sem garantir proteção ao meio ambiente e populações afetadas pela 
atividade minerária” 

“A proposta tornou o projeto ainda mais desequilibrado, colocando a mineração 
como uma prioridade absoluta, acima de todos os outros usos do território. Chega ao 
absurdo de propor que a criação de unidade de conservação ambiental, demarcação 
de terra indígena, assentamentos rurais e definição de comunidades quilombolas 
dependerão de anuência prévia da Agência Nacional de Mineração - ANM. Ou seja, 
subjuga a proteção de nossa biodiversidade, belezas cênicas e dos territórios de uso 
tradicional de povos indígenas e quilombolas aos interesses das empresas 
mineradoras.” Instituto Socioambiental  

CRÍTICA – DESASTRE DA SAMARCO 
 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO – TRÍPLICE RESPONSABILIDADE  
 
CIVIL – ART. 14, PARÁGRAFO PRIMEIRO – LEI 6938/81 – 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
PENAL – LEI 9.605/98  - ARTS. 2º E 3º - “Art. 2º Quem, de qualquer forma, 
concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a 
estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o 
administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para 
evitá-la.” 
“Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 
órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.” 
 
ADMINISTRATIVA – LEI 9.605/98, ARTS. 70 E SEGUINTES E DECRETO 
6.514/08 (REGULAMENTAÇÃO). 
 
PARÁGRAFO QUARTO – PATRIMÔNIO NACIONAL  



Crítica: Ausência do Cerrado como Patrimônio Nacional, apesar de ser o 
segundo bioma com maior biodiversidade do Brasil  – justificativa: Fronteira 
agrícola – fatores econômicos. 
PEC – 115/95 – inclusão do Cerrado – ultima movimentação da proposta em 
2006 – Existe interesse nessa inclusão???? 
 
PARÁGRAFO QUINTO – TERRAS INDISPONÍVEIS “necessárias à proteção 
dos ecossistemas naturais” (TERRAS DEVOLUTAS) 
 
PARÁGRAFO SEXTO – USINAS NUCLEARES – Competência privativa da 
união – art. 21, XXIII, CF 
Caso Fukushima/Japão – segurança? Problemas ambientais e sociais. 
Outras alternativas energéticas – eólica e solar 
 
 
OUTROS DISPOSITIVOS NA CONSTITUIÇÃO 
 
- ART. 170 – ORDEM ECONÔMICA – Deve observar o Princípio da Defesa do 
meio ambiente - art. 170, VI, CF (diferença entre crescimento, desenvolvimento 
e desenvolvimento sustentável) 
 
- ARTS. 182, 186, 5º, XXII e XXIII, 170, II e III – FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE – aspectos ambientais que envolvem a função social da 
propriedade urbana e rural. 
 
- ART. 215 e 216 – PATRIMÔNIO CULTURAL (compreende também a 
preocupação do Direito Ambiental)  
 
- ART. 5º, LXXIII – AÇÃO POPULAR AMBIENTAL – acrescentou a questão 
ambiental ao possibilitar também a anulação de ato lesivo “ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural”.  
 
COMPETÊNCIA AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO – previsão também nas 
Constituições anteriores 
 
- Legislativa – art. 22 – competência privativa da União (alguns recursos 
naturais – ex: água, populações indígenas, minas e jazidas, etc.) 
 
- Legislativa – art. 24, CF 
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;  
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
 
- Legislativa –– art. 30, I -  Municípios – interesse local (também interesse 
ambiental local) 
 



- Material – (Administrativa) -  art. 23 – Competência Comum – União, Estados, 
DF e Municípios 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 
tecnologia, à pesquisa e à inovação;  

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 

alimentar. 
 
CRITICA – VÁRIOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS EXERCENDO O PODER DE 

POLÍCIA CONCOMITANTEMENTE. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – “Leis complementares fixarão normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional.” 

LEI COMPLEMENTAR 140/11 – “Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI 
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas 
ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação 
das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981.” 

 
RESOLVEU A QUESTÃO??? 

 
 


