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P re f á c i o

A aplicação da proibição de proteção insuficiente no direito 
estrangeiro e a possibilidade de sua aplicabilidade no direito pátrio 
formam o marco teórico referencial do presente estudo, tendo como 
objetivo primordial identificar critérios racionais que permitam detectar 
eventual insuficiência na atuação estatal e contribuir para a evolução 
da sistemática da responsabilidade civil ambiental.

Assim, o tema da tese de doutorado que vem a lume na presente 
obra não poderia ser mais atual e necessário para a solução das mais 
intrincadas situações ensejadoras de proteção do meio ambiente. Adriano 
Andrade apresenta as principais características do direito fundamental 
ao meio ambiente saudável e do dever de protegê-lo, levando em conta 
a responsabilidade civil em sua dupla função: reparatória e preventiva. 
Sua experiência como promotor de justiça na área de interesses difusos 
enriquece ainda mais a análise apresentada na obra em questão.

No Capítulo I, o autor apresenta noções gerais sobre direitos 
fundamentais, com ênfase no direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e, no Capítulo II, identifica os principais 
atributos para o balizamento da responsabilidade civil, descrevendo 
suas potencialidades como instrumento de prevenção e de reparação 
do dano ao meio ambiente.

No Capítulo III, ao apresentar o panorama da origem e do desen-
volvimento doutrinário e jurisprudencial da proteção da insuficiência 
na Alemanha, em Portugal e no Brasil, procura analisar as dificuldades e 
polêmicas causadas pela preservação da margem de discricionariedade do 
legislador, bem como apontar o modelo ideal de aplicação do instituto.

Por fim, o ápice do denso estudo realizado se dá com a apresenta-
ção de um modelo para o controle da proibição de insuficiência, sem 
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se descurar de apontar a necessidade de revisão judicial de normas que 
possam afetar a responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. O 
autor se debruça sobre exemplos de aplicação do modelo de controle de 
proibição de défice como a Lei 12.651/2012, “novo Código Florestal” 
e o Decreto n. 99.556/1990, que dispõe sobre a proteção de cavidades 
naturais subterrâneas no território nacional.

Pelo profundo estudo realizado, cumprimento o autor Adriano 
Andrade. Com dedicação, desenha, de forma lúcida, a análise da norma 
por meio de estrutura trifásica, com testes de adequação, eficiência 
exigível e proporcionalidade em sentido estrito. 

Diante da seriedade do trabalho conduzido e do resultado aqui 
apresentado, recomendo a leitura deste estudo a todos os estudiosos 
do Direito, juízes, promotores de justiça, advogados, mas em especial 
àqueles que lidam com a temática na prática.

Patrícia Iglecias
Professora Associada da Faculdade de Direito da USP. 

Presidente da CETESB – Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo. Superintendente de Gestão Ambiental da 

USP (2016-2018). Secretária do Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo (2015-2016).
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I n t ro d u ç ã o

A Constituição Federal de 1988, a exemplo de muitas congêneres 
proclamadas após a segunda guerra mundial, é repleta de dispositivos 
de baixa densidade normativa. Típicos dessa estrutura normativamente 
porosa são os preceitos veiculadores de direitos fundamentais. Cumpre 
primordialmente ao legislador colmatar os vazios por eles deixados, 
harmonizando interesses que, deixados ao sabor dos preceitos cons-
titucionais de tal gênero, poderiam ensejar conflitos, dada a potencial 
interpenetração dos respectivos âmbitos de proteção. No desempenho 
desse mister, não raro o legislador extravasa os limites constitucionais 
de sua margem de discricionariedade e, ainda que buscando um fim 
constitucionalmente legítimo, acaba por comprimir desproporcional-
mente algum direito fundamental. 

Não por acaso, a partir de meados do século passado, o gênio 
acadêmico e jurisprudencial passou a se preocupar com eventuais 
abusos praticados a pretexto dessa missão legislativa. Para coibi-los, 
reconheceu haver lastro constitucional na imposição de um limite à 
intervenção legislativa em direitos fundamentais, que ficou conhecido 
entre nós como proibição do excesso, e na Alemanha, seu principal pro-
pulsor de origem, é denominado Übermaßverbot. A fim de controlá-lo 
judicialmente, desenvolveram-se metodologias orientadas por um 
controle de proporcionalidade. 

Já na década de 1980, ainda em solo germânico, percebeu-se ser 
também necessário examinar o trabalho legislativo no sentido oposto. 
Em outros termos, em conjunturas de colisão entre dois direitos fun-
damentais, seria preciso fiscalizar se o Estado-legislador, supostamente 
visando a evitar uma interferência abusiva no âmbito de um direito 
fundamental (em respeito à proibição do excesso), não estaria deixando 
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de proteger suficientemente o outro. Nesse contexto, afirmou-se exis-
tir, também, uma proibição de insuficiência (Untermaßverbot, em alemão).

Desde então, essa nova figura dogmática foi adotada pela doutrina 
e jurisprudência germânicas e lusitanas, mas ainda é carente de apro-
fundamento teórico no Brasil (onde também é referida como proibição 
de proteção insuficiente, ou deficiente). Mesmo em sua terra natal, onde a 
produção acadêmica pertinente é relativamente ampla e já acena com 
sua aplicação não apenas para a realização de direitos fundamentais, 
como também de outros deveres estatais positivos previstos na Lei 
Fundamental alemã (em especial, de proteção do meio ambiente), há 
significativas divergências na definição de critérios para a avaliação da 
omissão estatal no desempenho de tais obrigações. 

Sem embargo da ausência de um tratamento uniforme no campo 
alienígena e do referencial teórico nacional relativamente escasso, 
adotou-se como hipótese do presente trabalho que a proibição de 
proteção insuficiente, sob o sistema jurídico brasileiro, teria grande 
potencial como instrumento de controle da omissão estatal no de-
sempenho de seus deveres constitucionais de ação, e, mais especi-
ficamente, do dever de tutela do meio ambiente, notadamente por 
meio da responsabilidade civil ambiental. Por isso, esta pesquisa se 
propôs a estudar a utilidade dessa nova categoria jurídica para tais 
propósitos. Seu objetivo foi o de identificar critérios minimamente 
racionais para detectar eventual insuficiência na atuação estatal, à 
luz dos parâmetros constitucionais da disciplina da responsabilidade 
civil ambiental, sem abdicar de eventuais limites à ação corretiva do 
Estado-juiz, em respeito à primazia dos órgãos democraticamente 
eleitos para a concretização dos direitos fundamentais. 

A título basilar, foram investigadas as principais características do 
direito fundamental ao meio ambiente saudável e do dever de prote-
gê-lo, tendo em vista que a responsabilidade civil ambiental lhes tem 
caráter instrumental. Considerando-se as peculiaridades associadas a 
essas categorias jurídicas, examinaram-se, em linhas gerais, as expressões 
da responsabilidade civil não apenas na tradicional função de reparação, 
como também de prevenção de danos ambientais. 

Adicionalmente, analisaram-se os desenvolvimentos doutrinário 
e jurisprudencial da proibição da proteção insuficiente – a partir da 
teoria dos deveres estatais de proteção – e as críticas à sua admissibili-
dade ou utilidade como ferramenta de controle de proporcionalidade. 
Sem descurar as possíveis contribuições que a academia e a jurisdição 
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estrangeiras pudessem aportar, a pesquisa considerou as fronteiras do 
ordenamento jurídico brasileiro. À evidência, portanto, o empréstimo 
de construções teóricas ou dogmáticas exógenas observou sua com-
patibilidade com o sistema jurídico nacional. 

O trabalho foi conduzido eminentemente no âmbito da dogmática 
jurídica. Perfez-se uma investigação predominantemente teórico-dog-
mática, em que se procedeu a investigações bibliográfica (doutrinária) 
e documental (normas e jurisprudência), no âmbito nacional e inter-
nacional, no fito de apurar o estado da arte na doutrina e na práxis 
jurídicas relacionadas com a proteção ao direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, o que inclui a responsabilidade 
civil ambiental e, sobretudo – em razão de ser o tema menos desen-
volvido no âmbito nacional – da proibição da proteção insuficiente. 

A distribuição dos capítulos foi organizada em razão de se traba-
lhar com a hipótese de que as objeções doutrinárias à viabilidade ou 
à utilidade da aferição da suficiência do nível de proteção normativo, 
no caso específico do direito fundamental ao meio ambiente saudável, 
poderiam ser reduzidas ou eliminadas a partir da consideração das 
peculiaridades desse direito fundamental e da correlativa responsabili-
dade civil no nosso ordenamento. Além disso, conjecturou-se que tais 
particularidades poderiam impactar em alguma medida a estruturação 
do método de controle da proibição do défice. 

No primeiro capítulo, portanto, expuseram-se noções gerais sobre 
os direitos fundamentais, tais como sua evolução histórica e seus pressu-
postos filosóficos, suas manifestações subjetivas e objetivas, seus titulares 
e destinatários, dentre outros assuntos. Posteriormente, abordaram-se os 
atributos do direito fundamental ao meio ambiente, e, por fim, a teoria 
dos deveres fundamentais (relacionados ou não ao meio ambiente). 

O segundo capítulo teve por propósito o de identificar os atributos 
de maior relevância para o balizamento da responsabilidade civil como 
instrumento de proteção suficiente do direito fundamental ao meio 
ambiente. Descreveram-se em linhas gerais suas potencialidades como 
instrumento de prevenção e reparação do dano ambiental, e expuse-
ram-se peculiaridades de sua natureza objetiva, seus princípios reitores 
e pressupostos de aplicação, dentre outras questões.

No terceiro capítulo, foram apresentados, de modo panorâmi-
co, as origens e desenvolvimentos doutrinários e jurisprudenciais da 
proibição da insuficiência na Alemanha, Portugal e Brasil. Polêmicas 
sobre sua autonomia dogmática em relação a outras categorias, bem 



22

como dificuldades de fundo geradas pela necessidade de preservação 
da margem de discricionariedade do legislador e uma suposta orien-
tação liberal dos direitos fundamentais também foram tratados. Foram 
exibidas, por fim, as visões de vários autores acerca do modelo ideal 
de aplicação do instituto. 

O derradeiro capítulo expôs a concepção do autor sobre a proi-
bição do défice à luz do arcabouço dogmático nacional. Os problemas 
de fundo, introduzidos no capítulo anterior, foram criticamente en-
frentados. Defendeu-se um modelo estruturalmente pensado para o 
controle da proibição de insuficiência, com ênfase nas peculiaridades 
relacionadas à revisão judicial de normas que afetem a responsabilidade 
civil ambiental. Por fim, o modelo foi aplicado, a título de demonstração, 
a algumas normas portadoras de colisões entre o dever de proteção do 
meio ambiente, via responsabilidade civil, e outros bens constitucionais.



ADRIANO ANDRADE A proibição de proteção 
insuficiente é figura ainda 
jovem no arsenal de 
instrumentos de defesa de 
direitos fundamentais, mas 
vem sendo crescentemente 
referida em julgados de 
nossa Corte Constitucional. 
Este livro relata as origens 
e o desenvolvimento desse 
instituto jurídico na Alemanha, 
sua repercussão nas doutrinas 
e jurisprudências portuguesa 
e brasileira, debruça-se sobre 
as objeções dogmáticas à 
utilidade e viabilidade de 
sua incidência em regimes 
democráticos em geral e 
no nosso sistema jurídico 
em particular, e propõe um 
caminho para sua aplicação, 
com ênfase no exame – à 
luz da Constituição Federal 
– da suficiência de normas 
de responsabilidade civil 
voltadas à tutela do direito 
fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.
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“A aplicação da proibição de proteção in-
suficiente no direito estrangeiro e a pos-
sibilidade de sua aplicabilidade no direito 
pátrio formam o marco teórico referencial 
do presente estudo, tendo como objetivo 
primordial identificar critérios racionais 
que permitam detectar eventual insufici-
ência na atuação estatal e contribuir para 
a evolução da sistemática da responsabi-

lidade civil ambiental.

(...)

“Pelo profundo estudo realizado, cum-
primento o autor Adriano Andrade. Com 
dedicação, desenha, de forma lúcida, a 
análise da norma por meio de estrutura 
trifásica, com testes de adequação, efi-
ciência exigível e proporcionalidade em 

sentido estrito.”
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