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RESUMO: O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi 
reconhecido no artigo 225°, da Constituição Federal de 1988. Este fato esteve 
responsável por intensas mudanças no trato da legislação brasileira para com o 
meio ambiente, isso é efeito de todo um discurso no âmbito internacional em 
torno de um novo paradigma, qual seja, o do desenvolvimento sustentável. 
Sem embargo, o presente trabalho mostrará como esse princípio paradigma 
está sendo adotado pela jurisprudência brasileira no combate da problemática 
imposta pelas queimadas, que, sem dúvidas, vem sendo um grande inimigo do 
objetivo constitucional do equilíbrio ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

A ocorrência de queimadas no Brasil vem se tornando endêmico 

com o passar dos anos, posto isso, é imprescindível o reconhecimento da 

supremacia do principio do desenvolvimento sustentável como forma direta de 

combate aos novos desafios enfrentados diante dessa celeuma. Sem embargo, 

há de se reconhecer que a maior causa desse problema é a ação humana, não 

obstante o fato de possuir causas naturais, tal como as secas decorrentes das 

mudanças climáticas. 

Sabe-se que as consequências das queimadas não podem ser 

mensuradas apenas pelas perdas materiais imediatas. Desse modo, será 
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apontado como a mudança de paradigma global foi essencial para que o direito 

nacional abarcasse uma maior complexidade de bens jurídicos tutelados pelo 

direito ambiental Internacional. 

Assim, entende-se que toda a discussão atual sobre dano ambiental 

deve ser contextualizada a luz do desenvolvimento sustentável, que é um 

princípio histórico e em amplo desenvolvimento. Concebe-se, de um modo 

geral e sob o prisma imposto por tal princípio, que os benefícios materiais não 

podem ser usufruídos no presente sem que se tenha em mente o direito das 

gerações futuras. 

Destes direitos destacam-se, na legislação nacional, àqueles 

referentes ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os que afetam os 

seres humanos, o que mostra o caráter antropológico das prescrições 

nacionais. Destarte, ressalta-se que o problema das queimadas impõe sérios 

riscos à saúde dos seres humanos, à qualidade do ar atmosférico e do solo, 

além de afetar negativamente a biodiversidade nacional.  

Diante de tudo isso, entende-se que a constituição federal brasileira, 

ao adotar o princípio do desenvolvimento sustentável como diretriz normativa, 

trouxe para a sua própria legislação uma série de princípios que embasam, 

materialmente, outras normas infraconstitucionais. Sendo assim, o presente 

artigo buscará alguns aspectos gerais adotados pela jurisprudência brasileira, 

ou seja, explicitar como os tribunais tem adotado a aplicação dos princípios 

decorrentes do paradigma do desenvolvimento sustentável. 

1. Do princípio do Desenvolvimento Sustentável 

Durante muito tempo, as queimadas foram vistas como simples questão 

de propriedade, conveniência e oportunidade, sendo assim, passavam 

despercebidas todas as consequências decorrentes desse tipo de degradação 

ambiental. No entanto, essa antiga visão foi modificada pelo desenvolvimento 

da noção de que o planeta é afetado pelo conjunto de todas as decisões 

particulares. 
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Sendo assim, aduz-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é traçado no contexto dos Direitos de terceira dimensão. Tais 

direitos fazem referência a uma demanda coletiva, existem para assegurar os 

bens coletivos e são fundamentados pelo imperativo categórico da 

solidariedade. Nessa linha, os direitos de terceira dimensão são para o ilustre 

Cavalieri Filho: Direitos que materializam poderes de titularidade coletiva, 

atribuídos genericamente a todas as formações sociais; tais direitos são 

fundados no princípio da solidariedade universal. ’’ 4 

 

Nesse contexto, observa-se que a sociedade hodierna buscou 

construir um novo paradigma referente ao desenvolvimento e ao bem estar 

social. Sendo assim, fundamenta-se mais um elemento para somar ao ideal de 

crescimento econômico e da luta classista, qual seja, a da cooperação e da 

harmonização no uso e na administração dos bens comuns, ou seja, o 

desenvolvimento sustentável, a balança entre o crescimento econômico e o 

equilíbrio ecológico. 

Percebe-se que essa ideia conflita com o antigo paradigma, que por 

sua vez concebia a evolução da técnica industrial e a independência material 

como fins últimos do ser humano dotado de razão. No entanto, tal intuito se 

mostra ilusório pelo fato da demanda material do homem ser infinita enquanto 

que os recursos disponíveis na natureza são finitos. 

Por óbvio, não se pode condenar essa antiga perspectiva, já que 

funcionou durante um bom tempo para mitigar boa parte dos problemas 

sociais. Portanto, não se trata aqui de desaprovar o passado e sim de entender 

que o avanço do homem sobre os recursos naturais finitos, impôs um novo 

prisma para o qual o problema do desenvolvimento precisa ser observado.  

Filosoficamente, pode-se dizer que a ideia de desenvolvimento 

sustentável se origina de um pathos, ou seja, o espanto diante de fatos novos 

que causam estranhamento. Com isso, aufere-se que foi a partir da percepção 

de que estamos vivendo uma crise ecológica que fez com que os agentes, 
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globais e locais, começassem a discutir sobre esse problema até então 

desconhecido. E, nesse sentido, ensina Isabella Pearce: 

‘’[...] E o início da construção desse discurso se deu de forma 

concomitante com o início da percepção de que estamos a vivenciar 

uma crise ecológica, capaz de colocar em risco a nossa própria 

sobrevivência no planeta. A crise ecológica trouxe a necessidade de 

se pensar em uma solução para mesma, e ao longo das décadas 

observou-se que essa solução não poderia ser algo isolado, era 

necessário um novo paradigma de desenvolvimento – o 

desenvolvimento sustentável. ’’
5
 

É por isso que conceituar o Desenvolvimento sustentável é 

raciocinar sobre seus aspectos históricos, sua origem e seu futuro, seu 

discurso no decorrer dos anos. Nessa linha, continuamos com Isabella Pearce: 

‘’[...] Exatamente por isso, me refiro também ao conceito como 
“discurso”, pois o conceito está continuamente em construção através 
das discussões públicas, e o significado de hoje é maior do que o de 
vinte anos atrás, assim como será menor do que aquele do futuro. É 
um conceito, portanto, histórico, discursivo, pós-moderno, cuja 
tendência é sempre se alargar e englobar cada vez mais referências, 
dimensões e elementos.’’ 

 

Com isso, notamos que desenvolvimento é o ato ou efeito de 

desenvolver; desenvolver é fazer crescer, progredir, aumentar, prolongar-se, 

segundo o dicionário Soares Amora.6 Quando falamos em desenvolvimento 

sustentável, a primeira resposta é aquela clássica: “o DS é aquele que une o 

desenvolvimento econômico e preserva a natureza”. Entretanto, no ano de 

1987, foi publicado o relatório Nosso futuro Comum (Relatório Brundtland) e a 

inovação do documento foi justamente o conceito mais amplo e aberto de 

desenvolvimento sustentável: “é aquele que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem 

as suas próprias necessidades”.7 Logo, é possível apreender que o conceito de 
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DS é formado por três dimensões: social, econômica e ambiental. Para que 

exista um desenvolvimento sustentável deve haver um equilíbrio entre essas 

três dimensões.  

Necessário trazermos a divisão feita pela autora Isabella Pearce, 

que define a era que vivemos atualmente como “era pós-Rio”. A autora leciona 

sobre o constante amadurecimento do conceito de desenvolvimento 

sustentável. Desta feita, que se dê relevância às teorias trazidas em sua tese, 

em que a autora levanta como ponto de partida o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável constante no Relatório de Brudtland, com escopo em dois pilares 

importantes: a justiça itergeracional e intrageracional, ao qual denomina de 

equidade entre as gerações futuras com a presente geração.  

Desta maneira, a autora completa que só há que se falar em 

equidade quando se promove o acesso à todos, de forma a não se fazer 

distinção, para que se garanta uma vida digna, sendo assim, se relaciona 

diretamente com o desenvolvimento social e econômico das comunidades 

mundiais. Ainda assim, a autora trata das necessidades não só da presente 

geração, mas da importância de garantir às gerações futuras os mesmos 

direitos da geração atual, de forma que se atue sobre a superfície do planeta 

sem que se comprometa a capacidade dele, uma vez que a preservação dos 

recursos naturais e ecossistema é essencial às necessidades humanas. 

Nesse diapasão, as queimadas representam um dano. Nas palavras 

de Edis Milaré, dano é “a lesão a bem, direito ou interesse jurídico, o que, na 

seara ambiental deve abranger o direito fundamental de todos previsto no 

artigo 225 da CF e o bem jurídico ambiental em si, no qual estão incluídos os 

recursos ambientais”.8 Desta maneira, o presente capítulo tem o escopo de 

demonstrar as queimadas como um dano ambiental, que compromete a 

efetivação dos Objetivos conjecturados em tratados internacionais. 

Concretizando o dano ambiental das queimadas, temos um choque com os 
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ensinamentos de Edith Brown Weiss sobre a justiça intergeracional, que afirma 

que a atual geração deve ponderar três princípios básicos: conservação das 

opções, conservação da qualidade e conservação do acesso9 para que a 

geração futura possa ter uma boa qualidade de vida.  

2. Da Constituição Federal de 1988  

Todo esse panorama exposto se faz necessário para entender a 

Constituição Federal Brasileira de 1988 que, em seus termos, já adotou o 

paradigma do desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o Brasil se mostra 

estar a par das discussões globais sobre o assunto, mais do que isso, o Brasil 

já foi sede de dois grandes eventos globais, a Rio 92 e a Rio +20.  

 Dito isso, é preciso clarificar alguns pontos do dispositivo 

constitucional referente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pautado 

no desenvolvimento sustentável. Assim, cita-se o artigo alusivo: 

‘’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.’’ 

Observa-se que a visão adotada pelo Brasil não tem caráter 

ecocêntrico, mas sim antropocêntrico, visto que o meio ambiente é um bem 

jurídico tutelado pelo direito por ser um bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida. Já a segunda parte do artigo mostra a 

preocupação em defender e preservar o meio ambiente para que a sociedade 

futura e presente não venham sofrer as consequências da falta de cuidado com 

o meio ambiente, o que é precisamente o escopo do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Ou seja, o objetivo para manter o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é, para a Constituição brasileira, preservar o meio no qual o homem 

convive para que as sociedades futuras possam usufruir bem, e que esse 
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objetivo não impeça o desenvolvimento necessário para as presentes 

gerações. Tudo isso pode ser bem expresso na síntese feita pelo político 

anglo-irlandês Edmund Burke: ‘’a sociedade é uma parceria entre os vivos, os 

mortos e os que ainda estão por nascer’’.10 

 

Paralelo a isso, entende-se que tal dispositivo constitucional foi 

responsável por trazer consigo uma série de princípios adotados 

internacionalmente pelo direito ambiental. Vê-se, pois, que quando a 

Constituição Federal de 1988 adotou o paradigma moderno, automaticamente 

firmou-se um compromisso para com a aplicação de princípios de direito 

ambiental na jurisprudência pátria, desse modo, veremos mais adiante de que 

forma isso vem sendo adotado pelos tribunais. 

Por tudo isso, entendemos ser de suma importância discorrer sobre 

os problemas das queimadas, já que afetam diretamente as gerações 

presentes e afetarão as futuras se continuarem ocorrendo com essa mesma 

frequência. Logo, entende-se que o ponto crucial da problemática perpassa 

pela necessidade de uma urgente reeducação ambiental além da plena 

aplicação de repreensão tendo que vista que, como veremos, a maior parte das 

queimadas se dá por falta de conhecimento e por impunidade. 

 

3. A problemática das queimadas no Brasil 

Diante das discussões acima expostas, cabe agora saber um pouco 

mais sobre esse grande problema enfrentado pelo Brasil. Destarte, observa-se 

que, em matéria ambiental, o Brasil sofre muitas consequências das 

queimadas provocadas em seu território. 

O índice de queimadas no Brasil passa por uma crescente nos 

últimos anos, chegando à maior marca registrada no início de 2015 desde 

1998, como afirma o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e 

expresso por matéria feita no G1 : ‘’O número de 2015 é 66% maior que o 
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verificado no ano passado (que teve 4.182 focos) e quase 100% superior à média 

histórica para o período.” Demonstrado no gráfico abaixo:  

  11 

Números alarmantes são evidenciados, principalmente em estados 

menos desenvolvidos do país, onde o estado do Maranhão ocupa o terceiro 

lugar em números de focos de queimadas constatados pelo INPE em 2015, 

possuindo 30.137 casos em 2015 e 10.856 nos primeiros 8 meses de 2016. 

Estudos levantados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) atribuem os grandes índices de queimadas ao 

fato do longo período de estiagem provocado pelo evento natural do El Niño, 

mas destacam : 

““Mais de 90% dos incêndios têm ação humana”, destaca o 
chefe do Prevfogo, Gabriel Zacharias. “Temos o caso do 
produtor que faz uma queimada no fundo do quintal e perde o 
controle do fogo, provocando incêndio gigantesco. E existem os 
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incêndios dolosos, em áreas de conflito ou em florestas que 
serão transformadas em pasto.”

12
 

Diante desses altos índices, até mesmo o executivo federal vem 

tentando melhorar a situação, lançando a campanha “Fogo no mato, perigo de 

fato” que visa a aproximação com as comunidades para a plena 

conscientização popular. José Sarney Filho, ministro do meio ambiente, 

descreveu as consequências e os problemas das queimadas em 

pronunciamento televisionado no dia 2 de agosto de 2016: 

“A seca dos dois últimos anos fez com que o Brasil tivesse, 

nos últimos meses, a maior quantidade de incêndios 

registrados até hoje para esta época. Este, que é um período 

tradicionalmente seco, está apenas começando. A situação 

tende a piorar. Corremos o risco de enfrentar uma grande 

tragédia, já que os incêndios prejudicam a saúde, a produção 

agropecuária e de água, a distribuição de energia elétrica, o 

solo, a atmosfera, a fauna e a flora.”
13

 

Importante salientar que a seca, por si, não é fator único da 

proliferação de queimadas, mas na verdade é um catalisador dos pequenos 

focos. Ou seja, o que acontece é que a seca facilita o descontrole das 

queimadas, teoricamente controladas, dos agricultores e das famílias rurais. 

Tal situação tende a piorar sempre que o Brasil passa por um período mais 

seco, principalmente quando da ocorrência do fenômeno do El niño. 

Ademais, O código florestal brasileiro admite as queimadas somente 

duas hipóteses, entendida como queima controlada, expressas no Art. 40 do 

código florestal brasileiro, onde versa:  

“O Governo Federal deverá estabelecer uma Política Nacional 

de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate 

aos Incêndios Florestais, que promova a articulação 

institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio 

rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate 

aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais 

protegidas. 
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Estima-se que cerca de 85% do número de propriedades rurais do 

território brasileiro é composto por grupos familiares, onde o processo de 

queimada para a limpeza do solo e eliminação de outros tipos naturais que 

possam concorrer com a plantação desejada, é visto como uma alternativa 

barata e eficaz, somando ao fato do crescimento ocorrido no índice de 

queimadas no Brasil, o departamento de engenharia ambiental da Universidade 

Federal do Paraná estima que 40% dos incêndios gerados no país, decorrem 

de queimadas mal feitas e ilegais, onde o descuido, somado com a falta de 

conhecimento sobre o assunto, geram consequências muitas vezes 

irreversíveis ao solo, fauna e flora do local.  

Dito isso, percebe-se que o problema das queimadas está longe do 

fim, pelo contrário, tem aumentado nos últimos anos, fenômeno esse 

incompatível com a noção moderna de desenvolvimento sustentável. Desta 

feita, veremos que a jurisprudência brasileira vem agindo para evitar esse tipo 

de situação ameaçadora, principalmente no que se refere à queima da palha 

da cana de açúcar para a indústria alcooleira. 

4. Direito ambiental aplicado à jurisprudência 

Assim, seguindo o entendimento, vemos que a jurisprudência 

brasileira vem aplicando os princípios adotados pela mudança de paradigma 

imposto pela Constituição Federal de 1988. Com efeito, o problema das 

queimadas muitas vezes vem sendo resolvidos, pelos tribunais pátrios, com 

aplicação de uma série de princípios de direito ambiental, quais sejam, dentre 

outros, o princípio da prevenção, o principio da precaução, o princípio do 

desenvolvimento sustentável stricto sensu e o princípio do poluidor-pagador. 

Dado o exposto, esse artigo explicitará, à titulo de exemplo, alguns 

casos em que foi possível vislumbrar a aplicação dos princípios de direito 

ambiental supracitados, a começar pelo princípio da prevenção. 

 Nota-se que o princípio da prevenção vem se mostrando um bom 

instrumento para substituir os custos elevados de uma repressão. Ou seja, 

esse imperativo vem sendo adotado pelos tribunais brasileiros com o intuito de 
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evitar um perigo de dano certo causado pelas queimadas, independente do 

grau dessa lesão. Senão, vejamos: 

‘’[...] O direito ao meio ambiente equilibrado, essencial à sadia 

qualidade de vida, é assegurado não apenas aos viventes, mas 

também aos herdeiros do porvir, ou seja, às futuras gerações. Por 

isso mesmo é que não se pode cotejá-los para prestigiar outros 

direitos, igualmente legítimos, mas que não tenham essa dimensão 

intergeracionál. Em relação ao princípio da precaução, sua 

incidência diz respeito a conseqüências ainda não cientificamente 

comprovadas de práticas pretensamente lesivas. Já a queimada de 

palha de cana-de-açúcar, reconhecidamente nociva e nefasta, 

tanto à natureza como à saúde das pessoas, reclama incidência 

do princípio da prevenção, pois não há incerteza, mas absoluta 

convicção de que ela causa mal generalizado e deve ser 

extirpada como prática, até porque é também contraproducente 

para a vocação globalizada do setor sucroalcooleiro. [Grifo 

nosso]  REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR, CONFERE-SE 

PARCIAL PROVIMENTO AOS APELANTES 

(TJ-SP - APL: 17388820048260614 SP 0001738-

88.2004.8.26.0614, Relator: Renato Nalini, Data de Julgamento: 

01/12/2011,  Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de 

Publicação: 07/12/2011)
14

 

Nesse julgado o TJ-SP decidiu que a queima da palha da cana de 

açúcar deveria ser evitada por causar um dano certo. Além disso, aduziu que 

o empresariado brasileiro deveria estar a par das novas condutas usadas pela 

categoria sucroalcooleira da Europa, que já possui métodos menos danosos 

ao meio ambiente, assim, nota-se que o relator não possui uma postura 

antieconômica, mas sim que se mostra preocupado com a falta de atualização 

dessa indústria no Brasil, que poderia se modernizar para continuar 

exercendo sua atividade.  

Acrescenta-se ainda, que é possível ver a atualização do julgado 

em relação ao paradigma imposto pela constituição federal de 1988 pois, o 

ministro relator ratifica a ideia de que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito tanto das gerações presentes quanto das futuras. Ou 

seja, ele consegue ponderar corretamente para um direito intergeracional em 

detrimento da mesquinhez da técnica ultrapassada da queimada. 
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Do mesmo modo, o princípio da precaução também é aplicado com 

recorrência pelos tribunais brasileiros. Tal princípio é aplicado quando há o 

risco de um dano grave no qual recai algum grau de uma incerteza científica. 

É o que se chama de in dubio pró-ambiente, sobre caso de mesma matéria da 

jurisprudência anterior, veja-se: 

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CANA-DE-AÇÚCAR. 

QUEIMADAS. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 4771/65. 

DANO AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. 

QUEIMA DA PALHA DE CANA. EXISTÊNCIA DE REGRA 

EXPRESSA PROIBITIVA. INAPLICABILIDADE ÀS ATIVIDADES 

AGRÍCOLAS INDUSTRIAIS. 

O princípio da precaução, consagrado formalmente pela Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - 

Rio 92 (ratificada pelo Brasil), a ausência de certezas científicas 

não pode ser argumento utilizado para postergar a adoção de 

medidas eficazes para a proteção ambiental. Na dúvida, 

prevalece a defesa do meio ambiente. [...] [Grifo nosso] 

Ademais, ainda que se entenda que é possível à administração 

pública autorizar a queima da palha da cana de açúcar em atividades 

agrícolas industriais, a permissão deve ser específica, precedida de 

estudo de impacto ambiental e licenciamento, com a implementação 

de medidas que viabilizem amenizar os danos e a recuperar o 

ambiente. Recurso Especial provido 

(STJ - REsp 1285463 SP 2011/0190433-2, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS. Data : 28/02/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, 

data de publicação:  06/03/2012)
15

 

Esse recurso especial recorria de uma ação civil pública que 

demandava o impedimento da queima de palha da cana de açúcar, para a 

indústria alcooleira, na região do município de Jaú, visando assim evitar 

danos ao meio ambiente. Nesse julgado, o SR. Ministro Humberto Martins, 

atendendo ao pedido do Ministério Público de São Paulo, decidiu reformar a 

decisão do tribunal a quo. 

No voto, o ministro decidiu que a proteção ao meio ambiente 

independe da comprovação científica de que a queima da palha e a fuligem 

da cana-de-açúcar possam causar o surgimento de qualquer tipo de processo 
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cancerígeno. Assim, o Superior Tribunal de Justiça evidenciou que o 

paradigma do desenvolvimento sustentável lato sensu, pode sobrepujar os 

interesses econômicos insustentáveis. 

Ademais, a decisão do tribunal foi precisa quando do momento da 

consagração desde princípio, corolário direto da Rio 92. Ressalta-se ainda 

que o princípio da precaução, tanto quanto o da prevenção, são os mais 

aplicados quando há conflito de interesses referentes ao licenciamento 

ambiental para introdução de queimadas, isso se da pelo fato de ser muito 

difícil acertar, com precisão, as consequências futuras desta prática. 

Dando seguimento, tem-se também o princípio do poluidor-

pagador, este por sua vez preceitua que deve haver uma internalização das 

externalizações de custos ambientais. Ou seja, aqueles que são mais 

ambientalmente degradantes devem reparar, por meio de pagamento, os 

danos causados ao meio ambiente mesmo que o agente seja Pessoa Jurídica 

de Direito Público. Foi esse também o entendimento do Ministro Herman 

Benjamin em importante voto na REsp 965078 SP 2006/0263624-3 pela 

Segunda Turma do STJ:  

[...] De início, cabe realçar que não mais se justifica, sobretudo nas 

regiões desenvolvidas do Brasil, que vegetação nativa continue a 

tombar sem licença ambiental e pela ação do fogo. [...] os deveres 

de indenização e recuperação ambientais não são “ pena” , mas 

providências ressarcitórias de natureza civil que buscam, simultânea 

e complementarmente, a restauração do status quo ante da biota 

afetada e a reversão à coletividade dos benefícios econômicos 

auferidos com a utilização ilegal e individual de bem que, nos 

termos do art. 225 da Constituição, é “ de uso comum do povo. [...] 

Com efeito, vigora em nosso sistema jurídico o princípio da 

reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o 

princípio do poluidor-pagador, a impor a responsabilização por 

todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, incluindo o 

prejuízo suportado pela sociedade até que haja a fundamental e 

absoluta recuperação in natura do bem lesado. [Grifo nosso]
16

 

Nesse julgado, a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso 

que ratificava a ilegalidade da prática de queima da palha de cana-de-açúcar 
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por entender que a atividade era ultrapassada e certamente prejudicial ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, o ministro relator abriu uma 

exceção para a atividade supervisionada pelo estado, sem afastar a 

responsabilidade do agente caso haja danos ao meio ambiente. Senão, 

vejamos parte da ementa: 

 
Caberá à autoridade ambiental estadual expedir autorizações 
específicas, excepcionais, individualizadas e por prazo certo para uso 
de fogo, nos termos legais, sem a perda da exigência de elaboração, 
às expensas dos empreendedores, de Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental, na hipótese de prática massificada, e do dever de reparar 
eventuais danos (patrimoniais e morais, individuais e coletivos) 
causados às pessoas e ao meio ambiente, com base no princípio 
poluidor-pagador. 

 
Ademais, o voto do relator é essencial para entender que a 

indenização dada à titulo do princípio do poluidor-pagador tem natureza civil e 

busca recuperar a condição anterior do meio ambiente afetado. Além disso, 

ratifica a visão antropológica da carta magna quando aduz que o objetivo da 

recuperação do meio ambiente é tão somente reverter à coletividade, os 

benefícios adquiridos da utilização ilegal de um bem comum do povo. 

É importante também acrescentar que, o princípio do poluidor-

pagador também pode ser usado em sua outra faceta, qual seja, a do protetor-

recebedor, ainda não tão usada pelos tribunais brasileiros quanto aos casos de 

queimadas. Tal princípio consiste em ajudar, por meio de incentivos fiscais ou 

preferências em licitações, empresas ou pessoas que poluírem menos em suas 

atividades econômicas. 

No entanto, voltando ao voto do relator, pode ser observado também 

que o princípio do poluidor-pagador está correlacionado com a ideia da 

responsabilidade objetiva, visto que em se tratando de danos ambientais não é 

preciso haver presença de dolo ou culpa, mas tão somente o nexo de 

causalidade entre o dano e a conduta. É esse, aliás, o entendimento do TJ-RS 

na AC n° 70035454800: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. DANO AMBIENTAL. QUEIMADA. PROPRIETÁRIO 
DA GLEBA DE TERRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
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De acordo com o art. 225 da CF, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e o art. 28 da Lei Estadual 9.519/92 
(Código Florestal), veda a prática da queimada sem licença do órgão 
ambiental competente. Considerando restar incontroversa a 
ocorrência da queimada na gleba de terra de propriedade do 
demandado e cuidando-se de responsabilidade objetiva, 
entende-se caracterizada a responsabilidade do demandado, 
pelo mínimo por omissão. Nexo de causalidade que resulta do 
fato de ser proprietário da gleba, tendo obrigação de zelar pela 
proteção do meio ambiente e evitar a ocorrência de queimadas. 
[Grifo nosso] Assim, não sendo identificado o causador direto ou 
indireto do dano, responde o proprietário da terra pela recuperação 
da área degradada, ainda que por omissão. Mera negativa da 
condição de poluidor, nas circunstâncias, não elide a obrigação de 
reparar o meio ambiente pelo dano que a queimada irregular provoca. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70035454800, 
Segunda Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 
08/05/2013).

17
 

 

A apelação em tela queria reverter decisão que obrigava o 

recorrente a indenizar os danos causados pela ocorrência de queimada na 

gleba da terra do demandado. Os argumentos levantados fazem referência à 

falta de culpa ou dolo, ou seja, falta de subjetividade, no entanto, o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que o apelante teria obrigação de 

reparar o meio ambiente pelo dano, sendo necessária para isso tão somente o 

nexo de causalidade entre ser proprietário da gleba e ter a obrigação de não se 

omitir quanto à proteção da mesma. Do mesmo jeito, têm-se outra decisão do 

STJ, no REsp 1248214 MG 2011/0052842-8:  

 
AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE MATA NATIVA SEM 

AUTORIZAÇÃO. QUEIMADAS.DANO RECONHECIDO PELA 

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR 

QUANTIA CERTA(INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. NATUREZA 

PROPTER REM. INTERPRETAÇÃO DA NORMA AMBIENTAL. 

PRECEDENTES DO STJ.  

1. As queimadas representam a negação da modernidade da 

agricultura e pecuária brasileiras, confrontando-se com os 

fundamentos mais elementares do Direito Ambiental. O primitivismo 

no meio de exploração da terra - o fogo - aproxima-nos dos nossos 

ancestrais mais remotos e incivilizados. Maior paradoxo tecnológico, 

mas também ético, impossível: abandonamos a matriz da força 
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humana na movimentação do machado e do arado, nos cercamos de 

um arsenal de equipamentos sofisticados, de apetrechos químicos, 

de biotecnologia e de avançado conhecimento científico 

multidisciplinar, tudo para sucumbir, mesmo nas atividades 

empresariais e de larga escala, ao fácil apelo da força natural 

extrema, que nada respeita no seu caminho, indistintamente 

estorricando flora, fauna e solo. 

2. Quem queima, e ao fazê-lo afeta, degrada ou destrói o meio 

ambiente, tem o dever legal de recuperá-lo, sem prejuízo de eventual 

indenização, com base em responsabilidade civil objetiva, além 

de submeter-se a sanções administrativas e penais. [Grifo 

nosso]
18

 

Por esse julgado, é possível perceber que a indenização à titulo de 

responsabilidade civil objetiva já está consolidada nos casos envolvendo dano 

ambiental causado por queimadas. Além disso, é possível demonstrar ainda 

que nosso país precisa se aprimorar tecnologicamente para evitar esse tipo de 

situação, por isso, o ministro relator deixa bem claro, até de forma exagerada, 

que essas práticas são incompatíveis com a tecnologia moderna e com os 

princípios elementares do direito ambiental. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

 
Conclui-se que o primeiro passo para inibir o problema das 

queimadas foi dado, ou seja, há em todo o plano internacional o 

reconhecimento de que a ação humana particular afeta de forma vertiginosa 

todo o meio ambiente. Assim, reconheceu também a Constituição federal de 

1988 que em seus termos aderiu à ideia de que o meio ambiente equilibrado é 

um bem de uso comum do povo, um direito e um dever para os particulares e o 

poder público. 

 

De todo o exposto, já se pode observar que o paradigma do 

desenvolvimento sustentável está cristalizado na jurisdição nacional, seja por 

meio da Constituição federal de 1988 seja por meio da jurisprudência. Sem 
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embargo, não se pode permitir um retrocesso em relação à aplicação dos 

princípios do direito ambiental, assim, entende-se que não há mais espaço 

para o desenvolvimentismo positivista de outrora. 

 

No que tange ao caso das queimadas, vê-se que esta prática se 

mostra ultrapassada e a tendência é de que seja completamente coibida pelos 

tribunais e pelo direito ambiental. Além disso, o Brasil já mostrou que possui 

um sistema moderno para responsabilizar os danos ambientais referentes a 

queimadas, principalmente no que tange ao da queima de palha de cana de 

açúcar para a indústria alcooleira. 

 

Espera-se que as autoridades entendam seu papel enquanto 

agentes de repressão, prevenção e precaução para com as decisões públicas 

e manejem da melhor maneira possível esse problema crescente das 

queimadas. Para isso, o direito pátrio já possui seu arsenal legal, cabe agora 

apenas a efetivação. Sem embargo, entende-se que planos de conscientização 

e investimento em tecnologias avançadas podem ser, como bem demonstrado, 

bons meios para minorar o problema das queimadas. 
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