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Apresentação

A ideia de reunir doutrinadores, ao redor do Direito Ambiental 
e Urbanístico, adveio de uma constatação, qual seja a de que o tema, 
além de relativamente recente e  pouco explorado pela comunidade 
jurídica, envolve diversos outros segmentos do Direito.

Com efeito, a visão imediatista de nosso legislador, voltada com 
mais intensidade à regulamentação dos interesses estritamente privados, 
desestimulou, ao longo do tempo, o estudo e o debate sobre questões 
de cunho ambiental e urbanístico.

Em boa hora, a Constituição Federal de 1988 trouxe ênfase ao tema, 
mas a exigência de maior estudo foi se intensificando com o advento 
de diversas leis, no plano infraconstitucional, as quais evidenciaram o 
caráter multidisciplinar da matéria em debate.

É indispensável, a partir dessa linha de raciocínio, o exame, em pri-
meiro lugar, de princípios de índole constitucional, os quais iluminarão 
toda a exegese sobre os diversos conflitos que poderão surgir nessa seara. 

Em seguida, o estudioso do tema perceberá, por exemplo, que o 
Direito Tributário, a par de estabelecer política fiscalizatória,  propor-
cionou nova fonte de arrecadação aos entes tributantes. A busca de 
equilíbrio entre a segurança jurídica e o Poder de Polícia da Adminis-
tração, no âmbito ambiental e urbanístico, exigirá análise casuística das 
exações em cotejo com princípios tributários inseridos na Constituição 
Federal e no Código Tributário Nacional.

Ainda nessa reflexão sobre as questões ambientais e urbanísticas à 
luz das divisões do Direito, perceberá o exegeta que o Direito Penal, 
tão arraigado ao princípio da tipicidade, vem se ampliando e alber-
gando situações específicas que precisam ser repreendidas nessa seara. 
Vez mais, contudo, impor-se-á, em homenagem à efetiva realização da 

BOOK_DireitoAmbiental_0607.indb   11 14/07/15   13:46



12

Justiça, o cotejo entre bens tão relevantes e defendidos pelo legislador 
penal com a necessária segurança jurídica. 

Seguindo adiante, ver-se-á que o Direito Processual Civil vive 
momento de inovação intensa, a qual reside na sanção de um novo 
Código, diploma este que  vigorará a partir do ano próximo.  E, nesse 
particular, é preciso registrar que há medidas de maior efetividade 
contempladas no novel diploma, as quais darão concretude ao desejo do 
legislador constitucional de que haja uma duração razoável do processo.

Até o Direito Trabalhista, já dotado de natural visão social, sen-
tiu-se enriquecido com o ingresso no universo jurídico de normas 
e princípios voltados ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Novos direitos subjetivos puderam ser compreendidos a partir daí, 
circunstância que alerta os empresários a adotarem novos parâmetros 
de relacionamento com o empregado e, inclusive, com os usuários e 
adquirentes dos serviços e bens que produzem.

O fato é que a obtenção desse meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, assim como acontece com a pretensão de manutenção de 
cidades organizadas e bem estruturadas,  exige, para maior efetividade, 
divisão de competência legislativa. E aí, há potencial – e, muitas vezes, 
danoso - conflito, o qual precisa ser pacificado pela jurisprudência, que 
há de ser mais intensa e divulgada.

Em outras palavras, o que o presente trabalho propõe é exatamente 
dar evidência ao rico arsenal de discussões sobre o Direito Ambiental e 
Urbanístico. Os doutrinadores convidados integram a “família forense”, 
sendo todos eles profissionais dotados de conhecimento profundo sobre 
as matérias das quais trataram.

Espera-se que esse trabalho coletivo seja o primeiro de vários que 
contribuirão para a esperada visibilidade do Direito Ambiental e Urbanístico.

Boa leitura!

Luiz Fernando Valladão Nogueira
Coordenador
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Introdução

Somos cerca de 200 milhões de Brasileiros e, hoje, aproximadamen-
te 176 milhões (88%) de nós estamos aglomerados em menos de 0,3% 
do território, percentual este correspondente à área urbanizada do país.

Em um planeta com grandes espaços disponíveis (toda a humanidade 
caberia – até com certa folga - numa área equivalente ao Estado do Mato 
Grosso – cada família em sua própria casa), nós acabamos escolhendo 
morar em cidades. E não é só no Brasil. Essa realidade é reproduzida de 
modo quase idêntico em boa parte da América Latina e o todo o mundo 
vive o fenômeno da explosão urbana em patamares semelhantes.

Todo esse contexto posiciona as cidades no centro da agenda 
global sobre o futuro da humanidade, delas emergindo os principais 
desafios e soluções para que tenhamos um futuro esperançoso, com 
conservação dos recursos naturais, prosperidade econômica e justiça 
social, enfim, um futuro que assegure a provisão aos seres humanos dos 
meios necessários ao desenvolvimento de suas potencialidades físicas, 
psíquicas e morais, num ambiente sadio, produtivo e seguro.

A mudança climática, as crises do abastecimento de água e da ge-
ração de energia, a baixa qualidade do ar, os gargalos urbanos, ambien-
tais, econômicos e sociais gerados pelo colapso da mobilidade urbana 
nos grandes centros urbanos, em meio a um universo infindável de 
problemas listáveis, apresentam-se como resultado de um modelo de 
desenvolvimento desequilibrado, excludente e injusto muito evidente 
em nossas cidades. 

A boa notícia é que também nas cidades está o caminho para 
rompermos com esse ciclo vicioso de desenvolvimento da humani-
dade que desconsidera a interdependência entre a sustentabilidade da 
vida humana e o ambiente, a partir da criação de cidades dispersas, 
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desconectadas das atividades principais das pessoas, que determinam 
longos deslocamentos diários, deseconomias de toda a sorte e, em via de 
consequência, a degradação ambiental e a perda de qualidade de vida.

A começar pela proximidade e a interação que são capazes de 
gerar entre seus habitantes, as cidades tornam-se o espaço ideal para o 
surgimento da inovação, a produção e reprodução do conhecimento, 
a prosperidade econômica e a inclusão social. 

Mas para que tudo isso aconteça é essencial que parte dessa 
criatividade e desse saber que se encontra nas cidades seja orientada à 
produção de um sistema urbano eficiente, sustentável e resiliente, capaz 
de utilizar de modo inteligente e racional a infraestrutura e os recursos 
naturais de que dispõe. Um modelo que possa reduzir as distâncias – e 
portanto os deslocamentos – entre as pessoas e suas atividades princi-
pais (trabalho, lazer, consumo, etc.), promovendo a integração saudável 
entre os diversos usos e as densidades populacionais ao longo do seu 
território, que garanta a diversidade social, sem criar guetos de pobreza 
ou riqueza, que possua espaços públicos de qualidade e convidativos 
aos cidadãos e que dê aos modais de transporte os espaços que lhe são 
devidos proporcionalmente à eficiência e à sustentabilidade que são 
capazes de oferecer.

O direito ganha especial destaque na viabilização dessas cidades, 
pois somente ele é capaz de fornecer ao poder público e à sociedade 
civil o instrumental necessário à materialização das regras de planeja-
mento urbano e territorial, assim como as de proteção e preservação 
ambiental, que moldarão as cidades que teremos no futuro. 

Com efeito, é na produção, aplicação e interpretação legislativa 
sobre urbanismo e meio ambiente que se encontram os principais 
mecanismos que podem assegurar o desenvolvimento de comunida-
des urbanas sustentáveis, onde os ônus e os benefícios do processo de 
urbanização sejam distribuídos justamente entre os cidadãos.

Há, hoje, vasta legislação, em especial em nível federal, que esta-
belece as linhas mestras do desenvolvimento sustentável, das cidades 
inclusivas e eficientes, mas pouco desse instrumental traduziu-se em 
efetivo benefício às populações urbanas, muito em função de arranjos 
políticos e produtivos excludentes e imediatistas, que desprezam os 
direitos de toda uma coletividade à qualidade de vida e do pleno de-
senvolvimento das funções sociais das cidades.

As reflexões incluídas nesta publicação têm, pela altíssima qualidade dos 
artigos apresentados, o potencial de influenciar e aprimorar profundamente 
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a aplicação dos instrumentos jurídicos, urbanísticos e ambientais, voltados 
à promoção da sustentabilidade em seu sentido mais amplo.

Esta obra, sobretudo, está imbuída de um forte compromisso de 
seus autores com as gerações futuras, na medida em que aponta cami-
nhos e instiga debates sobre temas essenciais à construção de cidades 
mais justas, equilibradas e democráticas para todos.

Dr. Leonardo Amaral Castro
Advogado. Exerce, desde março de 2014, o cargo de  

Secretário Municipal Adjunto de Planejamento Urbano da  
Prefeitura de Belo Horizonte. Responsável pela coordenação  

das políticas de ordenamento territorial, uso e ocupação  
do solo, mobilidade urbana, habitação, meio ambiente e  

patrimônio cultural da cidade de Belo Horizonte.
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