
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DO FORO REGIONAL DA TRISTEZA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE.

 

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO 

GRANDE DO SUL, pela Promotoria de Justiça de Defesa do 

Meio Ambiente,  vem, perante Vossa Excelência,  com base no 

Inquérito  Civil  n°  062/2011  (anexo)  e  com  fulcro  no  disposto 

nos  artigos  129,  III,  215,  216  e  225,  todos  da  Constituição 

Federal,  combinados  com  o  artigo  1º,  incs.  I  e  IV,  da  Lei  n° 

7.347/85 promover a presente  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA

em  face  do  MUNICÍPIO  DE  PORTO  ALEGRE, pessoa 

jurídica  de  direito  público  interno,  com sede  na  Rua Siqueira 

Campos, n° 1300, 12° andar, nesta Capital, devendo ser citado 

na pessoa de seu representante legal, Excelentíssimo Sr. José 

Alberto Reus Fortunati  (  art.  94, inciso IX,  da Lei Orgânica do 

Município  de  Porto  Alegre),  nesta  Capital,  tendo  em  vista  os 

seguintes substratos fáticos e jurídicos : 
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1. DOS FATOS

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul instaurou o 

Inquérito Civil nº 062/2011, com o objetivo de averiguar a constitucionalidade e 

legalidade de dispositivos do Decreto Municipal nº 17.232, de 26 de agosto de  

2011,  que  “Dispõe  sobre  os  procedimentos  para  supressão,  transplante  ou  

podas de espécimes vegetais; altera o § 1º do art. 2º do Decreto nº 8.186, de  

7 de março de 1983; e revoga os Decretos n. 10.237, de 11 de março de 1983;  

10.258,  de  3  de  abril  de  1999;  e  15.418  de  20  de  dezembro  de  2006”  que 

importaram em retrospecção da proteção da vegetação arbórea no território de 

Porto Alegre. 

No mesmo inquérito, também investiga os critérios adotados pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAM para manejo de vegetação no 

novo  Decreto,  configurando  desvio  de  finalidade  na  conversão  do  plantio 

compensatório de mudas de vegetais na área urbana de Porto Alegre 1 com a 

destinação inadequada  e  imprópria  das medidas compensatórias  oriundas de 

empreendimentos  públicos  e  privados  dependentes  de  procedimento  de 

licenciamento ambiental e/ou documento de Autorização Especial de Remoção 

ou de Transplante de Vegetais (AERV e AETV).2

1 Decreto nº 17.232/2011: Art. 4º. A supressão de vegetais deverá ser ambientalmente compensada. § 1º  
Fica  o   transplante  mal  sucedido  de  espécimes  vegetais  também  considerado  supressão.  §  2º  A  
compensação dar-se-á através de plantio de espécies vegetais nativas preferencialmente no imóvel em  
que se deu a supressão ou o transplante, conforme quantidades previstas no Anexo I e especificações  
constantes no Anexo II deste Decreto.§ 3º Na impossibilidade de efetuar o plantio no imóvel em que se  
deu a supressão ou o transplante, a compensação poderá ser executada prioritariamente no entorno ou  
no bairro do empreendimento. § 4º A critério da Smam, o plantio compensatório a que se refere o §  
1º poderá ser convertido, isolado ou cumulativamente, em: I – serviços de manejo da arborização  
pública; II - execução de obras ou serviços para implantação, urbanização e manutenção de áreas verdes 
públicas;  III  -   entrega  de  mudas  a  Smam,  conforme  especificações  constantes  no  Anexo  II;  IV  –  
fornecimento  de  materiais,  equipamentos  ou  serviços  a  serem  utilizados  no  manejo  e  gestão  da  
vegetação localizada em áreas públicas; V – projetos de educação ambiental; VI – destinação de áreas  
para conservação da biodiversidade; e VII – em casos excepcionais, pecúnia, que reverterá para o Fundo  
Pró-Defesa do Meio Ambiente."
2 Decreto nº 17.231/2011, arts.  8º e 10.
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Na instrução da referida peça investigativa, onde, inicialmente, foi 

apurado o corte raso de árvores no terreno localizado na Av. Sen. Tarso Dutra,  

170, nesta Capital, para construção de um edifício comercial e residencial por  

parte  de  Arquisul  Construções  e  Incorporações  Ltda.  (LI  011755/2010),  

verificou-se  que  os  membros  da  Comissão  de  Gerenciamento  dos 

Termos de Compensação Vegetal  –  CGTCV,  da  Secretaria  Municipal 

do Meio Ambiente, aprovaram a conversão da compensação vegetal do 

plantio  de  1005  mudas  de  vegetais  no  valor  de  20.100  UFMs 3 previsto  no 

Termo  de  Compensação  Vegetal  -  TCV  nº  01-373/10,  alterando-a  para  a 

contratação  de  serviços  de  manutenção  de  veículos  da  SMAM 

utilizados  no  manejo  de  arborização  urbana  e  conservação  de 

áreas verdes públicas, conforme especificações da DCM/SUPPJ/SMAM. 

Verificou-se  que  tem  sido  prática  reiterada  da  SMAM  a 

substituição  do  plantio  de  espécies  vegetais  nativas  acima  de 

300  mudas  (medidas  compensatórias  previstas  em  TCVs)  pelo 

fornecimento de  serviços de mão de obra terceirizada  para gestão de 

praças,  parques  e  verdes  complementares,  além  da  compra  de  materiais  e 

equipamentos para o Poder Público que, segundo consta, seriam utilizados no 

manejo da arborização urbana.

A  título  de  ilustração,  foi  constatada  a  conversão  de  medidas 

compensatórias  consistentes  no  plantio  de  árvores  nativas  ou  frutíferas  por  

outras  obrigações  que,  por  sua  natureza,  deveriam  estar  previstas  e 

empenhadas  no  próprio  orçamento  público  municipal,  a  consultar-se:  a) 

compra  de  facões,  tesouras  de  poda,  serrotes,  escadas,  botinas, 

motosserras,  roçadeiras,  maçaricos,  bombas de vácuo,  etc  (vide 

proc. nº 01.035563109/TCV 01-281/2010, de Novo Humaitá Empreendimentos 

3 UFM significa Unidade Fiscal  do Município.  O valor atual  da Unidade Fiscal  do Município  é de R$ 
2,7778. Conforme estabelece o § 5º do Decreto nº 17.232/2011:  “O custo de 1 (uma) muda de árvore  
plantada, para efeito de conversão, fica fixado em 20 (vinte) Unidades Financeiras Municipais (UFMs).
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Imobiliários) e compra de caminhão para a equipe de fiscalização da SMAM 

(proc. nº 01.052544.10.9, para implantação da rede de transmissão de energia  

elétrica  na  Arena  da  OAS/Gremio  –  Novo  Humaitá  Empreendimentos 

Imobiliários);  b) compra  de  duas  camionetas  pick-up e  elaboração  de 

projetos  arquitetônicos  (detalhamento  e  gerenciamento)  de 

prédios  das  Zonais  da  SMAM  (proc.  nº  01.067686.08.7,  TCV  01-017/11, 

empreendimento na R. Arnaldo Bohrer,  253,  empresa Projeto Imobiliário  SPE 

65 Ltda.);  c) conversão do valor  referente ao plantio de 9.272,3 mudas 

em  fornecimento  de  mão-de-obra  (5  trabalhadores  mais  um 

motorista  com  transporte  próprio)  para  execução  de  serviços  de 

manutenção  de  equipamentos  de  praças  e  parques,  tais  como  pintura  e 

repintura,  substituição  de  equipamentos  como  bancos,  balanços,  etc.  pelo 

período  de  25  (vinte  e  cinco)  meses  (proc.  01.007929.08.0,  TCV  01-

076/10,  no  Loteamento  Ecoville  Leste,  Montaine  dos  Pinheiros  Participações 

Societárias  Empreend.  Com.  Ltda.,  Estr.  João  de  Oliveira  Remião,  4305  e 

4401, Lomba do Pinheiro)  d) conversão do valor relativo ao plantio de mudas 

em  serviços  de  contratação  de  01  Caminhão-Pipa,  pelo  período 

de  10  dias,  para  irrigação  de  mudas  em  área  pública  (proc. 

01.011752.10.6,  TCV  01-166/10,  empreendimento  Las  Rocas,  de  Clave 

Incorporações,  Av.  Cel.  Marcos,  1613  e  1642);  e) a conversão do valor 

equivalente  ao plantio  de  6.252  mudas ,  pela  entrega  de  um  veículo 

tipo  caminhonete  marca  Mitsubishi ,  ano  2012,  bem  como  canos  de 

ferro,  arames,  alicates e  materiais  para  manutenção  de  praça  (proc. 

01.037264.10.9,  TCV  01-062/11,  empreendimento  Las  Piedras,  da  LPI 

Incorporação  e  Participação  Imobiliária  Ltda.  próximo  à  Praça  Geraldo 

Zaniratti). 

Os impactos no patrimônio natural da Cidade, portanto, não estão 

sendo  ambientalmente  compensados  e  os  serviços  ecossistêmicos  que  os 

espaços vegetados proporcionavam, deixaram de ser assegurados à cidadania 
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ambiental dos portoalegrenses, haja vista que deveriam ser compensados por 

meio de reposição florestal equivalente e não o foram. 

Quer  dizer,  pelo  que  se  observa  dos  exemplos  citados  e  por 

dezenas de outras autorizações para remoção/transplante e procedimentos de 

licenciamento  comprovados,  a  cada  dia  está  ocorrendo  uma  gradativa 

diminuição  da  arborização  urbana,  revelando-se  grave  distorção  na  gestão 

ambiental  dos  espaços  verdes,  comprometendo  o  desfrute  de  um  bem-estar  

ambiental e de uma sadia qualidade de vida pela população de Porto Alegre.

As decisões a respeito da conversão dos plantios compensatórios 

em bens e serviços foram delegadas, pelo Município, a um grupo de servidores 

públicos,  sem  requisito  prévio  de  que  tenham  investidura  em  cargo  público  

efetivo,  os quais  são nomeados pelo  Secretário  Municipal  como membros de 

uma Comissão denominada  Comissão de Gerenciamento dos Termos 

de  Compensação  Vegetal  (CGTCV),  da  Secretaria  Municipal  do  Meio 

Ambiente. A base legal da criação dessa Comissão foi o Decreto Municipal nº  

15.418,  de  20  de  dezembro  de  2006  (dispositivo  esse  mantido  pelo  Decreto 

revogador  nº  17.232/2011).4 A  Administração  Municipal,  com  objetivo  de 

agilizar  os  procedimentos  relativos  aos  Termos  de  Compensação  Vegetal 

(TCV’s),  estabeleceu  critérios  internos na  Instrução Normativa 01/2011 

da SUPPJ/SUMAM/SMAM5 para a destinação das medidas compensatórias 

ambientais oriundas de autorizações e licenciamentos, todas essas práticas de 

4 Decreto  17.232/2011:  Art.  4º  (...);  §  6º.  A  conversão  de  compromissos  de  plantio  acima  de  300  
(trezentas)  mudas  será  avaliada  por  comissão  específica  para  este  fim,  nomeada  pelo  Secretário  
Municipal do Meio Ambiente.
5
 INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2011: Art. 4º Com a finalidade de agilizar os procedimentos relativos aos  

TCV’s,  fica  determinado  que  as  compensações  ambientais  oriundas  de  licenciamento  ambiental  da  
SUMAM serão feitos da seguinte forma: 
a) Valores de até 100 mudas deverão ser convertidos em pecúnia e depositados no Fundo Municipal Pró-
Defesa do Meio ambiente do município de Porto Alegre. 
b)  Valores  entre 100,01  e  300 mudas,  deverão  ser  enviados  às Zonais  para  decisão  quanto  a sua 
aplicação; 
c) Valores superiores a 300 mudas, deverão ser enviados a CGTCV para decisão quanto a sua aplicação.  
§1º As Zonais que possuírem capacidade operacional de gerenciar os TCV’s de até 100 mudas, deverão  
via SUPPJ, formalizar a Coordenadoria do Ambiente Natural informando que receberão estes TCV’s; 
§ 2º Todos os materiais e equipamentos, oriundos de TCV, deverão ser entregues no Almoxarifado da  
SMAM. 
§ 3º Tão logo seja informada à empresa a relação dos materiais ou equipamentos a serem compensados,  
deverá ser enviada ao Almoxarifado uma cópia do da Relação e do respectivo TCV, para fins de controle.
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gestão  administrativa  urbano-ambiental  não  possuem  nenhum  respaldo  em 

fonte normativa de Lei stricto sensu.

Para retratar essa situação foram requisitadas pela Promotoria de 

Defesa  do  Meio  Ambiente  as  Atas  de  Reunião  da  CGTCV  por  um 

período de 02 (dois) anos (2010-2011) ,  onde podem ser estimadas as 

vultosas quantidades de mudas que deveriam ter sido plantadas no perímetro 

urbano  da  Cidade  e  cujos  valores  em  dinheiro,  equivalentes  em  Unidades 

Fiscais  do  Município  (UFMs),  foram  investidos  em outras  finalidades 

que não a reposição in natura da vegetação arbórea suprimida do 

ambiente natural de Porto Alegre (vide fls. 62 a 158 do IC). 

Apenas no biênio amostrado (2010 a 2011) a SMAM autorizou a 

conversão  de  9.032.766  UFMs,  totalizando  a  espantosa  quantia  de   R$ 

25.000.000,00  (vinte  e  cinco  milhões  de  reais),  equivalentes  a 

458.799 mudas a serem repostas (fl.  193, do IC).   Um único empreendimento  

na Zona Sul de Porto Alegre deixou de plantar 144.000 mudas de árvores que 

foram  convertidas  em  serviços  de  mão  de  obra  e  compra  de  materiais  e 

equipamentos.

Não houve, portanto, o plantio compensatório equivalente 

à  área  suprimida  de  vegetação  nativa  em áreas  urbanas  livres 

permeáveis e o Município de Porto Alegre não está procurando preservar as 

áreas de vegetação nativa ainda remanescentes; não existe planejamento para 

as  gerações  futuras  com criação  de  novos  espaços  destinados  ao  lazer  e  à 

recreação  da  coletividade;  não  está  assumindo  uma  política  urbana 

preservacionista firme, em detrimento da volúpia avassaladora dos interesses 

patrimonialistas  da  construção  civil  e  também  não  está  direcionando  a 

contrapartida  ambiental  para  a  aquisição  de  áreas  com  formação 

florestal  nativa  para  instituição  de  praças,  parques  naturais, 

jardins, bosques, unidades de conservação, etc., em benefício da 
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população. 

É consabido que a progressiva perda dos espaços arborizados na 

cidade  de  Porto  Alegre  e  a  insuficiência  de  equipamentos  urbanos  de  lazer  

como  bosques  e  parques  públicos  reduzem  as  condições  de  saúde  física  e 

mental, o bem-estar, o lazer, a recreação e a sadia qualidade de vida de seus  

habitantes.

Some-se que o Município não se desincumbiu, minimamente, das 

obrigações  constitucionais  de  criar  e  manter  espaços  territoriais  e  seus 

componentes a serem especialmente protegidos, haja vista que até hoje 

ainda  não  implantou  a  Unidade  de  Conservação  de  Proteção  Integral  do 

Parque Natural  do Morro São Pedro,  que serve de refúgio para vida silvestre 

de  intensa  avifauna  e,  especialmente,  do  primata  “bugio  ruivo”  (Alouatta 

clamitans), comportando nascentes de rios e arroios importantes para a bacia 

hidrográfica  daquela  região.  Também  não  realizou,  como  deveria,  a 

regularização  fundiária  do  Parque  Natural  do  Morro  do  Osso,  omitindo-se 

quanto  à  demarcação  dos  Corredores Ecológicos  que  se  integrariam no 

sistema  municipal  de  Unidades  de  Conservação  (SMUCs). 6 De  registrar  que 

nenhum  óbice  legal  existe  para  que  as  importâncias  correspondentes  às 

conversões  de compensação  ambiental  (em UFMs)  fossem aplicadas  nesses 

objetivos, ao revés, as boas práticas administrativas o recomendam.

Os  ecossistemas  de  mata  nativa  servem  como  corredores  de 

fluxo da fauna e flora silvestre,  mantendo a sobrevivência  e a reprodução de 

inúmeras  espécies,  em  diferentes  graus  de  vulnerabilidade,  fragilidade  e 

6 Vide Portaria da SMAM nº 416, de 29.12.2011, sobre Grupo de Trabalho que realizará o mapeamento 
dos Corredores Ecológicos, fls. 280/281, do IC 062/2011. De acordo com o PDDUA revisado (LC 646, 
22.07.2010), no art. 154, inc. XIV, ficou estabelecido o prazo de 12 meses, a contar daquela data, para a 
instituição de Corredor Ecológico ligando o Morro São Pedro à Reserva Biológica do 
Lami  José  Lutzemberger,  mediante  Lei  específica  –  essa  Lei  Específica  não  foi 
proposta até hoje pelo Município – importando omissão inconstitucional a desídia da 
Comuna. No PDDUA,  art. 88, III, § 5º, Corredores Ecológicos deverão ser delimitados por Lei: Art.88. 
(...)  III  –  Corredores  Ecológicos. (...)  §  5º.  Os  Corredores  Ecológicos  são  áreas  remanescentes  
florestais,  Unidades de Conservação,  Reservas Particulares,  Reservas Legais,  Áreas de Preservação 
Permanente ou quaisquer outras áreas de florestas naturais que possibilitam o livre trânsito de animais e  
dispersão de sementes das espécies vegetais e o fluxo gênico entre as espécies de fauna e flora e a  
conservação da biodiversidade e garantia da conservação dos recursos hídricos do solo, do equilíbrio do  
clima e da paisagem, delimitados e instituídos por lei.
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limitação desse recurso natural de valor inestimável. A presença de árvores no  

ambiente urbano desempenha funções ecológicas como a regulação dos fluxos 

hídricos,  estabilização  climática,  estabilidade  das  bacias  hidrográficas, 

controle  da  erosão,  estabilização  das  superfícies  por  meio  da  fixação  dos 

solos  pelas  raízes  das  plantas,  redução  das  despesas  com condicionamento 

térmico, promoção da diversidade de espécies, etc.

Além  das  conversões  de  plantios  compensatórios  pelas 

obrigações  de  compra  de  objetos,  prestação  de  serviços  de  mão  de  obra  e 

bens  de  capital,  o  Decreto  Municipal  nº  17.232/2011  reduziu  o  número  de 

mudas  a  serem  replantadas  como  medida compensatória  nos  casos  de 

supressão,  corte  raso  ou  transplante  de  árvores  que  estavam  presentes  no  

ambiente  urbano  da  Cidade.  O  novo  Decreto  revogou  as  quantidades  de 

mudas  que  os  empreendimentos  públicos  e  privados  estavam  obrigados  a 

repor,  conforme  previsão  nas  tabelas  mais  favoráveis  à  arborização  urbana 

que constavam do anterior Decreto Municipal nº 15.418, de 20 de dezembro de 

2006  (mais  adiante  consta  a  Tabela  Comparativa),  criando-se,  portanto, 

situação de retrocesso social e ecológico à coletividade dos portoalegrenses. 

Não foi somente em relação à quantidade de mudas a compensar 

que  o  Município  violou  seu  dever  de  progressiva  melhoria  da  qualidade 

ambiental na comparação entre os Decretos de 2006 para 2011. O Decreto nº 

17.232/2011  enfraqueceu  a  tutela  ecológica  que  havia  no  Decreto  nº 

15.418/2006,  tornando-o  menos  rigoroso,  promovendo  medidas  de 

flexibilização  como  as  seguintes:  a) reduzir  o  prazo  de  monitoramento  de 

plantio  e transplante de espécies vegetais de 18 (art.  10, § 3º,  anterior) para 

12 meses (art. 10, § 3º, novo);  b) excluir  a  possibilidade de aplicação de 

multa diária (art. 7º, VI, anterior), em caso de obrigação assumida em TCV 

não  cumprida,  o  que  importará  somente  multa  simples  individualizada  e  não 

sanção  diária  cumulativa  (mesmo  inciso  do  novo  Decreto);  c) excluir  a 

obrigatoriedade de apresentação de laudo para transplante (exigida no art. 10,  

§ 2º, antes) e facultado de acordo com o interesse da SMAM ( art. 11, novo 
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Decreto);  d) reduzir  o  prazo  de  divulgação  prévia  (publicidade)  das 

supressões,  transplantes  e  podas  de  10  (dez)  dias  úteis  (art.  24,  §  2º, 

anterior),  para 05(cinco)  dias úteis  de antecedência  mínima das intervenções 

(art.  25,  §  2º,  novo)  –  reduz  o  tempo  para  eventual  insurgência  da 

população  contra o desmatamento;  e) excluir  a  análise  prévia  da SMAM nos 

projetos de parcelamento de solo (público ou privado), edificações e obras em 

geral,  localizados em Áreas de Proteção do Ambiente Natural  - APANs ou no 

entorno  de  Unidades  de  Conservação,  conforme respectivo  plano  de  manejo 

(art. 19, II, anterior), inciso que deixou de constar no novo Decreto (art. 22), 

podendo  induzir  a  Administração  em  omissão  quanto  ao  desmatamento  de 

áreas  protegidas  pela  legislação  local;  f) limitar  a  quantificação  da 

compensação  do  dano  ambiental,  no  máximo,  ao  dobro  do  previsto  na  nova 

Tabela de Compensação do Anexo I, já reduzida (art. 19, do novo), quando 

antes não existia essa limitação (art. 16, § 1º);  g) dispensar a obrigatoriedade 

de  alteração  de  projetos  de  parcelamento  de  solo,  edificações  e  obras  em 

geral,  quando  constatada  a  necessidade  de  preservação  e  conservação  de 

vegetais  (art.  19,  §  2º,  anterior),  tornando  facultativo esse  dever  pela 

SMAM, que  poderá requisitar a alteração, se quiser  (art. 22, § 8º, novo) ; 

h) excluir,  nos projetos  de parcelamento  e edificações,  o dever  de o técnico 

habilitado  executar  a  análise  da  cobertura  vegetal  pormenorizada,  inclusive 

avaliando  a  compatibilidade  com  o  projeto  arquitetônico  e  a  importância  da 

manutenção  de  indivíduos  arbóreos  (obrigação  existia  no  art.  20,  §  7º, 

Decreto  anterior); i)  instituir  altura  mínima de  02  (dois)  metros  para  ensejar 

elaboração de laudo de cobertura vegetal com descrição botânica (art. 23, I, 

do  novo  Decreto),  quando,  no  Decreto  anterior,  não  era  exigida  altura 

mínima para descrição da cobertura vegetal (art. 20, I e II, do anterior). Todos 

esses dispositivos deverão ser revistos na presente ação coletiva.
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2. DO DIREITO.

O  escopo  da  presente  ação  civil  pública  é  a  persecução  de  uma 

teleologia ético-política que garanta a efetividade ao sistema jurídico-constitucional de 

proteção da sustentabilidade ambiental, tomando-se este sistema ambiental em sua 

inteireza, com princípios e valores informativos que, juntos, deverão compor um plexo 

de  normas  jurídicas  a  serem observadas  a  partir  do  plano  axiológico  superior  da 

Constituição.  Propõe-se,  portanto,  a  busca  de  uma  hermenêutica  vinculativa  da 

atividade legislativa infraconstitucional (municipal) e que imponha ao Poder Público o 

dever  fundamental  de boa administração e  de equidade  com as gerações futuras, 

vedando-se práticas que coloquem em risco a função ecológica da fauna e da flora, 

comprometendo  a  preservação  dos  processos  ecológicos  essenciais 

garantidos pela Constituição Federal.7

2.1.  Do  Direito  Ambiental  Fundamental  como 

macroprincípio constitucional que pauta as Relações Administrativas 

do Município.

Os  preceitos  inscritos  no  artigo  225  e  §§  da  Constituição  da 

República consagram, em nosso sistema de direito positivo, o reconhecimento  

do  direito  fundamental  de  que  todos  têm  direito  ao  meio 

ambiente  ecologicamente  equilibrado ,  constituindo-se  este  em 

patrimônio  público  -  bem  de  uso  comum  do  povo  -  com  caráter  de 

metaindividualidade,  devendo  essa  garantia  ser  protegida  e  defendida  por 

todos,  em  benefício  das  presentes  e  futuras  gerações,  porque 

7 “Processos ecológicos essenciais são aqueles que mantém os sistemas de sustentação da vida. São  
eles que determinam o clima, limpam o ar e a água, regulam o fluxo da água, reciclam os elementos  
essenciais, criam e regeneram o solo e permitem a auto-renovação dos ecossistemas.  Ecossistema, 
como qualquer sistema, é um conjunto de partes harmonicamente articuladas. Consiste no conjunto de  
relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os microorganismos que  
nele  habitam,  e que incluem fatores de equilíbrio  geológico,  atmosférico,  metereológico  e biológico”.  
Artigo de LUÍS ROBERTO BARROSO, com título Proteção do Meio Ambiente na Constituição 
Brasileira. Revista Trimestral de Direito Público, vol. 02, pág. 73.
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essencial  ao  gozo  de  condições  de  vida  com  qualidade  sadia,  em  ambiente 

que permita a todo o grupo social o desenvolvimento de suas potencialidades 

em clima de dignidade e de bem-estar.8  Vale referir a norma constitucional em 

tela e os parágrafos aplicáveis diretamente nesta demanda:

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.

II-   (...)

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; 

IV  -  exigir,  na  forma  da  lei,  para  instalação  de  obra  ou  atividade  
potencialmente  causadora  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente,  
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V – (...)

VI – (...)

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.

No plano da Constituição do Estado, estabelece o art. 251, § 1º, inciso II, que 

cabe  a  todos  exigir  do  Poder  Público  Estadual  a  preservação  e  restauração  dos 

processos  ecológicos  essenciais aludindo  à  necessidade  de  proteção  dos 

espaços territoriais: 

Art.  251  -  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  
equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

8 Vide STF, ADI 3540-MC-DF, Relator Min. Celso de Mello,  onde as unidades de conservação foram 
consideradas espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo essa 
norma constitucional considerada como de direito fundamental.
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lo, preservá-lo e restaurá-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo a  
todos exigir do Poder Público a adoção de medidas nesse sentido.

§  1º  -  Para  assegurar  a  efetividade  desse  direito,  o  Estado  
desenvolverá  ações permanentes de proteção, restauração e fiscalização  
do meio ambiente, incumbindo-lhe, primordialmente:

(...)

II  -  preservar  e  restaurar  os processos ecológicos essenciais, 
obras  e  monumentos  artísticos,  históricos  e  naturais,  e  prover  o  manejo  
ecológico  das  espécies  e  ecossistemas,  definindo  em  lei  os  espaços  
territoriais a serem protegidos.”

O Direito  do Ambiente,  por conseguinte,  tem seu  status reconhecido 

como  um  direito  fundamental  da  pessoa  humana,  individual  e  coletivo, 

consoante já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: 

“O  direito  à  integridade  do  meio  ambiente,  típico  direito  de  terceira  
geração,  constitui  prerrogativa  jurídica  de  titularidade  coletiva,  
refletindo,  dentro  do  processo  afirmação  dos  direitos  humanos,  a  
expressão  significativa  de  um  poder  atribuído,  não  ao  indivíduo  
identificado  em sua  singularidade,  mas  num sentido  verdadeiramente  
mais abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de  
primeira  geração  (direitos  civis  e  políticos)  que  compreendem  as  
liberdades  clássicas,  negativas  ou  formais,  realçam  o  princípio  da  
liberdade,  e  os  direitos  de  segunda  geração  (direitos  econômicos,  
sociais  e  culturais),  que  se  identificam  com  as  liberdades  positivas,  
reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade,  os direitos de 
terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 
atribuídos  genericamente  a  todas  as  formações  sociais,  consagram o  
princípio  da  solidariedade e  constituem um momento  importante  no  
processo  de  desenvolvimento,  expansão  e  reconhecimento  dos 
direitos  humanos,  caracterizados ,  enquanto  valores  fundamentais  
indisponíveis,  pela  nota  de  uma  essencial  inexauribilidade.  
Considerações Doutrinárias.” 9

INGO WOLFGANG SARLET, discorrendo sobre o chamado 

Constitucionalismo ecológico,  que atribui ao Direito Ambiental o  status  de 

direito  humano  fundamental,  em  sentido  formal  e  material, 

convergindo a tutela dos direitos sociais com a dos direitos ambientais, justifica 

9 Supremo Tribunal Federal, MS 22164/SP, julgado em 30.10.95, Tribunal Pleno, publicado no DJ em 
17.11.95, p. 39206, rel. Min. Celso de Mello.
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o que convencionou chamar de Estado Socioambiental de Direito:

“...pode-se conceber a exigência de um patamar mínimo de qualidade  
ambiental para a concretização da vida humana em níveis dignos,para  
aquém  do  qual  a  dignidade  humana  estaria  sendo  violada  em  seu  
núcleo  essencial.  A  qualidade  (e  segurança)ambiental  deve,  nessa  
perspectiva,  ser  reconhecida  como  elemento  integrante  do  conteúdo  
normativo do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos e  
deveres humanos fundamentais que lhe são correlatos,  especialmente  
em razão da imprescindibilidade à manutenção e à existência da vida e  
de uma vida com qualidade, sendo fundamental ao desenvolvimento de  
todo  o  potencial  humano  num  quadrante  de  completo  bem-estar  
existencial.

A partir  de  tal  compreensão,  objetiva-se  agregar  num mesmo  projeto  
político-jurídico,  tanto  as  conquistas  do  Estado  Liberal  e  do  Estado  
Social,  quanto  às  exigências  e  valores  que  dizem  respeito  ao  assim  
designado  Estado  Socioambiental  de  Direito  contemporâneo.  A 
adoção  do  marco  jurídico-constitucional  socioambiental  resulta,  como  
se  verá  ao  longo  do presente  estudo,  da  convergência  necessária  da  
tutela dos direitos sociais e dos direitos ambientais num mesmo projeto  
jurídico-político  para  o  desenvolvimento  humano  em  padrões  
sustentáveis, inclusive pela perspectiva da noção ampliada e integrada  
dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA).”;  
“(...)  é  possível  destacar  o  surgimento  de  um  constitucionalismo 
socioambiental (ou  ecológico,  como  preferem  alguns)  –  ou,  pelo  
menos,  da  necessidade  de  se  construir  tal  noção  -,  avançando  em  
relação ao modelo de um constitucionalismo social (...)”.10 

Para  HERMANN  BENJAMIN,  além  desses  macroprincípios  que 

informam  o  sistema  constitucional  ambiental,  a  atividade  administrativa 

ambiental,  por ser exercício de função administrativa, também deve pautar-se 

pelos  princípios  constitucionais  gerais  (macroprincípios)  da  legalidade,  da 

impessoalidade, da moralidade e da publicidade 11. No caso das conversões de 
10 SARLET,  Ingo Wolfgang e Tiago Fensterseifer .  Direito Constitucional  Ambiental.  Estudos sobre a  
Constituição, os Direitos Fundamentais e a Proteção do Ambiente. São Paulo:Ed. RT, 2011, p. 90-93. No 
mesmo  sentido,  referindo  o  Estado  de  Direito  do  Ambiente,  como  uma  vertente  material 

inquestionável  do  atual  modelo  de  Estado  Pós-Social  e  que  se  manifesta  na  Constituição  do 
Ambiente, implicando a consagração de um direito fundamental ao ambiente, direito de 3ª 
geração,  assim como de obrigações e deveres de atuação e de fiscalização a cargo dos poderes 
públicos, mas em especial da Administração, que tendem a transformar em administrativas a maior parte 
das relações jurídicas ambientais, vide VASCO PEREIRA DA SILVA, no livro  Verde Cor de Direito.  
Lições  de  Direito  do  Ambiente.  Coimbra:Livraria  Almedina.  Portugal,  2ª  Reimpressão  da  Ed.  de 
fevereiro 2002. 2005, p.56.
11 BENJAMIN,  Antônio  Herman  V.  Os Princípios do Estudo de Impacto Ambiental  como 
Limites da Discricionariedade Administrativa. Revista Forense, vol. 317/37. Vale mencionar a 
seguinte síntese de BENJAMIN:  Conforme o caso, a Administração Pública pode ser, a um só tempo,  
elemento mortal ou vital à proteção ambiental: cabe-lhe, via de regra, o poder de preservar ou mutilar o  
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compensações  ambientais,  veremos  a  seguir,  a  fundamentalidade 

multidimensional inerente à dogmática dos direitos fundamentais vincula a 

atividade  administrativa  municipal  de  forma  inarredável  aos  objetivos  que 

assegurem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saúde e 

à sadia qualidade de vida do homem.

2.2.  Do  Desvio  de  Finalidade  e  da  Violação  aos 

Princípios Constitucionais Ambientais.

O exercício de função administrativa pelo Prefeito Municipal, Chefe 

do  Poder  Executivo  do  Município,  ocorre  por  meio  da  edição  de  atos  normativos 

regulamentares, conforme art.  94, incisos II  e IV, da Lei Orgânica do Município de 

Porto Alegre,  os quais  são veiculados por  meio de  Decretos  e destinam-se aos 

casos em que ele próprio, diretamente, tenha de executar, cumprir, ou fazer cumprir 

Leis que regem relações jurídicas qualificadas pela presença do Estado-administração 

(apenas leis  que devam sofrer  aplicação pelos Órgãos da Administração desafiam 

regulamentação).12

No  caso  do  Decreto  Municipal  nº  17.232/2011,  como  ato 

normativo  de  caráter  secundário13,  destinado  a  dar  realização  concreta  ao 

conteúdo dos artigos 1º, inciso III,  e 7º da Lei Complementar Municipal nº 65,  

de  22  de  dezembro  de  1981  (que  dispõe  sobre  a  prevenção  e  controle  da  

poluição em Porto Alegre) e do artigo 2º, § 3º, do Decreto Municipal nº 8.186,  

meio ambiente. Assim, na medida em que compete à Administração Pública o controle do processo de  
desenvolvimento, nada mais perigoso para a tutela ambiental do que um administrador absolutamente  
livre ou que não sabe utilizar a liberdade limitada que o legislador lhe conferiu. (f.25).
12 CLÈVE, Clèmerson Merlin.  Atividade Legislativa do Poder Executivo. 2ª ed. RT:São Paulo. 
2000,  p.  280-5:  “A  lei  pode  perfeitamente  disciplinar  a  matéria  legislada   de  modo  suficiente,  
prescrevendo, inclusive, os detalhes de sua aplicação. Ou pode preferir deixar certa margem para que a  
Administração Pública atue por meio da atribuição regulamentar. Importa salientar que o regulamento  
sempre compreenderá norma subordinada e necessária para aplicação da lei
13 Vide o entendimento do STF no Agr. Reg. na ADIn 4.176-DF, rel. Min. Cármen Lúcia, no sentido de que 

os atos regulamentares de lei, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada 
se contém, podem estar eivados de ilegalidade, haja vista que o decreto é norma de 
caráter secundário que somente regulamenta lei.
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de  07  de  março  de  1983,  (que  dispõe  sobre  a  proteção  da  flora  e  fauna) 14, 

inarredável que está  eivado de ilegalidade,  na medida em que permitiu à 

CGTCVs exceder-se quanto às  finalidades normativas previstas no bloco 

do  ordenamento  jurídico  infraconstitucional  e  autorizou  a  substituição  do 

plantio  de mudas na arborização urbana,  pela compra de bens,  prestação de 

serviços  (mão  de  obra)  e  equipamentos  paradoxais  aos  objetivos  de 

preservação  e  conservação  da  vegetação,  tais  como,  motosserras, 

camionetes,  caminhões,  projetos  arquitetônicos  para  prédios  municipais 

(Zonais  da SMAM),  etc.,  conforme visto  na narrativa  fática  da presente ação 

civil pública. 

A  aplicação  inadequada  e  irregular  dos  valores  em  UFMs 

correspondentes ao número de mudas que deveriam ser plantadas no espaço 

urbano como contrapartida  dos empreendimentos  que causaram degradação, 

caracteriza  abuso de poder no manejo dos recursos oriundos das Medidas 

Compensatórias. Sucede que não foi dada concretização aos fins previstos em 

diversos  dispositivos  da  legislação ambiental  infraconstitucional ,  os 

quais,  uniformemente,  vinculam  a  função  administrativa  executada  pelos 

agentes públicos orientando-a, prioritariamente, às ações de preservação e 

conservação dos espaços verdes da Cidade. 

Os  recursos  privados  provenientes  das  conversões  de 

Compensação Ambiental não poderiam ser manipulados para a destinação de 
14 Lei  Complementar  Municipal  65/81:  Art.  1º.  Para  efeito  desta  Lei  Complementar,  considera-se 
poluição ambiental qualquer alteração das condições físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente,  
causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas, em níveis capazes  
de, direta ou indiretamente: I – ser imprópria, nociva ou ofensiva à saúde, segurança e ao bem-estar da  
população; II – criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;  III – ocasionar danos à  
flora,  à fauna, a outros recursos naturais,  às propriedades públicas e privadas ou à paisagem  
urbana;  Art.  2º  - Fica proibido o lançamento ou liberação de poluentes,  direta ou indiretamente,  nos  
recursos ambientais. § 1º - Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia que,  
direta  ou  indiretamente,  provoque  poluição  ambiental  nos  termos  do  art.  1º,  em  intensidade,  em  
quantidade, em concentração ou com características em desacordo com as que forem estabelecidas em 
decorrência desta Lei Complementar, respeitados os critérios, normas e padrões fixados pelo Governo  
Federal. § 2º - Consideram-se recursos ambientais a atmosfera, as águas superficiais e subterrâneas, o  
solo e os elementos nele contidos, a flora e a fauna.   O Decreto Municipal nº 8.186/83:  Art. 2º - As 
florestas, bosques, árvores, arbustos e demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras  
que revestem, de domínio público ou privado, situadas no território do Município, são imunes ao corte,  
não podendo ser derrubadas, podadas, removidas ou danificadas. (...) §3º - Em casos de supressão a  
SMAM poderá exigir a reposição do(s) espécimes(s) suprimido(s) por espécimes da flora nativa.” 
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compra de objetos e serviços  de mão-de-obra,  substituindo-se às obrigações 

que são inerentes às atividades essenciais e típicas da Administração Pública.  

São  despesas  que  deveriam ser  suportadas  pelo  Estado-Administração,  com 

previsão, dotação e empenho no orçamento público anual e na lei de diretrizes 

orçamentárias  municipal,  sendo  inadequado  que  interesses  particulares  dos 

empreendedores  imobiliários  sustentem  despesas  públicas  numa  visão 

distorcida do princípio poluidor-pagador.  

A investigação realizada pelo Ministério Público, no inquérito civil  

nº  062/2011,  apenso,  revelou  que  inexiste  em  Porto  Alegre  uma  Política  de 

Gestão  Ambiental  Urbana  que  assegure  a  preservação  dos  Interesses 

Coletivos essenciais à sadia qualidade de vida no que se refere à implantação 

e preservação de espaços verdes de lazer e recreação.  Especificamente, em 

relação  à  destinação  das  medidas  compensatórias  na  área  urbana  do 

Município,  verificou-se  que  nenhuma  consulta  prévia  foi  realizada  pela 

Administração  à  população  e  sequer  existe  deliberação  por  parte  dos 

órgãos de gestão democrática municipal, ou seja, pelo Conselho Municipal de 

Desenvolvimento  Urbano-Ambiental  (CMDUA)  e  Conselho  Municipal  do  Meio 

Ambiente  (COMAM),  para  orientar  o  Poder  Discricionário  do 

Administrador  relativamente  à  opção  pela  conversão  de  plantios 

compensatórios e ao objeto de destinação dos valores correspondentes. 

Em  última  análise,  os  empreendedores  privados  da  construção 

civil  estariam,  indiretamente,  submetendo  a  sociedade  a  interesses 

particulares  não  universalizáveis,  pagando  para  degradar  o  ambiente  natural 

que  poderia  ser  sustentavelmente  preservado e  substituindo-se  em tarefas  e 

despesas  que  as  relações  administrativas  incumbem  ao  Gestor  Público 

suportar diretamente.

O inquérito civil  desnudou,  sem dúvidas, a prática pelos agentes 

públicos  da  SMAM,  de  Desvio  de  Finalidade  na  Gestão 

Administrativo-Ambiental,  haja  vista  que permitiram a perda contínua  e 

progressiva de espaços verdes e de arborização urbana, sem que houvessem 
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planejado, minimamente, a conversão das medidas compensatórias de plantio 

de  árvores  em  ações,  projetos  ou  programas  destinados  à  reparação 

compensatória  por  equivalente  ecológico das  funções  ambientais 

desempenhadas  pelas  árvores  e  matas  suprimidas  ou  transplantadas  na 

Cidade de Porto Alegre. 

A  função  discricionária  de  bem  administrar  vincula-se  ao 

interesse  público  específico,  e  este,  por  sua  vez,  está  explícito  ou 

implícito  em  um  sistema  jurídico-normativo  uniforme,  com  unidade  lógico-

axiomática  ou  hierárquica  de  valores 15 emanados  das  regras  legais  e 

princípios  constitucionais  fundamentais  (direitos  fundamentais  ambientais)  da 

Teoria  Constitucional,  do  Direito  do  Ambiente  e  do  Direito  Administrativo 

aplicáveis à espécie - as normas jurídicas antes citadas e as que veremos na 

sequência.16 Vale,  aqui,  a  referência  de  JUAREZ  FREITAS  no  sentido  da 

busca de uma hermenêutica homeostática do Direito tendo em vista o sistema 

constitucional  brasileiro  e  a  discricionariedade  aplicativa,  legislativa  e 

administrativa,  a  qual  deve  obedecer  a  uma  interpretação  em  defesa  da  

sustentabilidade,  destinada  a  promover  as  gerações  atuais  e  futuras  como  

titulares  de  inalienáveis  e  intangíveis  direitos  ambientais,  econômicos,  

políticos e sociais.17 

As medidas  compensatórias  ambientais  de  áreas  verdes 

degradadas  que  foram  convertidas  em  terceirização  de  serviços  de 

mão-de-obra e/ou substituição do valor em dinheiro das mudas de árvores a 

serem repostas (UFMs) por realização de projetos arquitetônicos, reformas em 

prédios  de  Zonais,  utensílios,  equipamentos,  veículos,  ferramentas,  bens  de 

15 HESSE,  Konrad  Hesse.Elementos de Direito Constitucional da República Federal  da 
Alemanha. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre:Fabris, 1998, p.63.
16 Conforme DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO: “A discricionariedade atua como a competência  
específica para valorar corretamente o motivo dentro dos limites da lei e para escolher acertadamente 
o objeto, também dentro dos limites da lei. Não importa que qualidades positivas possam ser apontadas à  
valoração e à escolha realizadas fora dos limites da lei; se isto ocorrer, o ato será nulo”(Legitimidade e 
Discricionariedade.  Novas  Reflexões  sobre  os  Limites  e  Controle  da 
Discricionariedade. 4ª Ed. Rio de Janeiro:Forense, 2001, p.50).
17 Sustentabilidade: Direito ao Futuro. Sustentabilidade, Responsabilidade do Estado e 
Nova Interpretação Jurídica. 2ª ed. Belo Horizonte:Forum, 2012, págs. 320/321.
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uso pessoal, etc., por parte da SMAM, confronta, direta e frontalmente, 

o Princípio da Legalidade Ambiental-Constitucional (arts. 5º, inc. II, 

37,  caput, e  225,  caput, todos,  da CF)18,  uma  vez  que  a  conversão  da 

compensação  ecológica deveria  ser  aplicada,  prioritariamente,  no 

replantio  do mesmo tipo de formação florística danificada ou na  compra de 

áreas verdes livres onde houvesse a garantia da conservação significativa 

da mesma  diversidade biológica (art.  225, § 1º,  II,  CF)19,  preservando-se 

glebas de mesma vegetação característica da que foi  suprimida (processos 

ecológicos  essenciais,  art.  225,  §  1º,  I,  CF)  para  realização  dos 

empreendimentos imobiliários autorizados pela SMAM.

As observações de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO de 

que  a  Administração  subjuga-se  ao  dever  de  alvejar  sempre  a  finalidade 

normativa, o espírito da lei, o qual forma com seu texto um todo harmônico e  

indestrutível,  destacam  do  Princípio  da  Legalidade  antes  mencionado  a 

importância  autônoma  do  Princípio  da  Finalidade,  reforçando  os 

argumentos aqui expendidos: 

“Em rigor o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio  
da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido,  
pois  corresponde  à  aplicação  da  lei  tal  qual  é,  ou  seja,  na  
conformidade  de  sua  razão  de  ser,  do  objetivo  em  vista  do  qual  foi  
editada. Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a  
prática  de  ato  desconforme  com sua  finalidade  não  é  aplicar  a  lei;  é  
desvirtuá-la;  é  burlar  a  lei  sob  pretexto  de  cumpri-la.  Daí  por  que  os  
atos  incursos  neste  vício  –  denominado  “desvio  de  poder”  ou  “desvio  

18 BENJAMIN, Antônio Herman V., no artigo de doutrina,  Os Princípios do Estudo de Impacto 
Ambiental  como Limites da Discricionariedade Administrativa,  ato  tratar  do  EIA-RIMA, 

expende considerações sobre o  Princípio da Legalidade Ambiental  que valem para o caso do 
Decreto nº 17.232/2011, no sentido de que o “administrador, em hipótese alguma, pode se desviar da lei  
ou dos princípios especiais que regem a matéria. É, nas palavras de Renato Alessi, a conformità alla  
legge,  ou seja,  à lei  ambiental.  (...)  Consubstancia-se na ‘exigência  de que o ato sirva à fieldade o  
objetivo legal. E esse objetivo legal é a proteção do meio ambiente.” Revista Forense, Vol. 317, pág. 
38. 
19 “A primeira parte do dispositivo cuida da conservação da biodiversidade, isto é, de toda multiplicidade 
de espécies de plantas, animais e outros organismos, bem como toda a gama de patrimônio genético de  
cada espécie.”.  Artigo de LUÍS ROBERTO BARROSO, com título  Proteção do Meio Ambiente na 
Constituição Brasileira. Revista Trimestral de Direito Público, vol. 02, pág. 73.
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de finalidade”  –  são  nulos.  Quem desatende  o  fim  legal  desatende  a  
própria lei.” (...)“O que explica, justifica e confere sentido a uma norma  
é  precisamente  a  finalidade  que  a  anima.  A  partir  dela  é  que  se  
compreende  a  racionalidade  que  lhe  presidiu  a  edição.  Logo,  é  na  
finalidade  da  lei  que  reside  o  critério  norteador  de  sua  correta  
aplicação,  pois  é  em  nome  de  um  dado  objetivo  que  se  confere  
competência aos agentes da Administração.” (...) “Assim, o princípio da  
finalidade  impõe  que  o  administrador,  ao  manejar  as  competências  
postas  a  seu  encargo,  atue  com rigorosa  observância  à  finalidade  de  
cada qual. Isto é, cumpre-lhe cingir-se não apenas à finalidade própria  
de todas  as  leis,  que  é o  interesse público,  mas também à finalidade  
específica  abrigada  na  lei  a  que  esteja  dando  execução.  Assim,  há  
desvio  de poder  e  em consequência  nulidade  do  ato,  por  violação  da  
finalidade  legal,  tanto  nos  casos  em  que  a  atuação  administrativa  é  
estranha a qualquer finalidade pública, quanto naqueles em que ‘o fim  
perseguido, se bem que de interesse público, não é o fim preciso que a  
lei assinalava para tal ato’. É que a lei ao habilitar uma dada conduta o  
faz em vista  de  certo  escopo.  Não lhe  é  indiferente  que  se use,  para  
perseguir dado objetivo, uma ou outra competência, que se estribe em  
uma  ou  outra  atribuição  conferida  pela  lei,  pois,  na  imagem  feliz  do  
precitado  Caio  Tácito:  ‘A  regra  de  competência  não  é  um cheque em  
branco’”.  

Além  do  Princípio  da  Legalidade formal  e  material,  outro 

elemento  balizador  do  Direito  Ambiental  é  o  Princípio  da  Participação 

Democrática,  onde  todo  cidadão  tem  o  direito  pleno  de  participar  da 

elaboração  das  políticas  públicas  ambientais,  sendo  materializado  por  meio 

dos direitos à informação  (art.  5º,  XXXIII,  CF) e  à participação, (art. 14, 

CF), bem como na esfera administrativa é assegurado novamente o direito de 

informação  e  de  petição  (art.  5º,  XXXIV,  CF),  o  que  está  sendo  negado  à 

população  do  Município  de  Porto  Alegre,  a  qual  está  destituída  de  um 

sistema  de  controle  social,  transparente,  público  e  rigoroso , 

quanto  às  deliberações  da  SMAM por  meio  do  grupo  de  servidores  públicos  

que,  eventualmente,  integram  a  Comissão  de  Gerenciamento  dos 

Termos Compensação Vegetal – CGTCV. 

Os agentes públicos da SMAM que compõem a  Comissão (art. 

4º,  §  6º,  Decreto  nº  17.232/2011),  em  procedimento  organizacional 

administrativo  interno  destituído  de  base  legal,  exercem  atividade 
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discricionária  de  forma  ilegítima e desviante das finalidades legais. 

Isso  porque  os  atos  e  medidas  administrativas  praticados  por  aqueles 

servidores  deixam  de  priorizar  a  manutenção  da  equivalência 

ecológica no replantio da cobertura arbórea de Porto Alegre  que 

foi,  ou será,  objeto de devastação pelos empreendimentos imobiliários,  obras 

de  infraestrutura  viária  e  urbanísticas  (públicos  e  privados),  além  de 

supressões,  podas  e  transplantes  de  árvores  por  outras  causas.  Da  mesma 

forma como os servidores agem com excesso ou desvio de poder, o Município  

também presta  proteção insuficiente  em seu  dever  de  zelar  pelos  bens 

ecológicos  (Princípio  da  Proibição  de Insuficiência)20,  omitindo-se 

em  definir,  claramente,  políticas  de  zoneamento  ambiental  destinadas  à 

aquisição,  preservação  e  conservação  de  áreas  verdes  urbanas  com 

cobertura  de  vegetação  nativa  a  serem  garantidas  para  o   bem-estar  das 

gerações  presentes  e  futuras  (Princípio de  direito  fundamental  ambiental-

constitucional  da  Equidade/Solidariedade  Intergeracional,  art.  225, 

caput,in fine, CF – Estado Sustentável).21

No  Direito  brasileiro  a  expressão  “desvio  de  poder” tem  o 

mesmo  significado  que  “desvio  de  finalidade” ,  “excesso  de  poder”  ou 

“abuso de poder”,  sendo que o abuso  ou excesso  de poder,  expressão  mais  

genérica,  caracteriza-se  como  uma  diferença  quantitativa  ou  de  grau, 

ultrapassando  o  agente  administrativo  o  uso  da  competência  legal  e 

empregando-a  com  arbítrio;  e  o  “desvio  de  poder”  (desvio  de 

finalidade) caracteriza-se como uma diferença qualitativa ou de essência, ou 

seja,  onde  o  agente  público  distorce  o  ato  administrativo, 

orientando-o  para  alvo  diverso  daquele  que  deveria  atingir.  No 

20 SARLET. Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos  fundamentais  na  perspectiva  constitucional.  10ª  ed.  Porto  Alegre:Livraria  do 
Advogado, 2009, págs. 226-231
21 FREITAS,  Juarez.  Sustentabilidade:  Direito  ao  Futuro.  Sustentabilidade, 
Responsabilidade do Estado e Nova Interpretação Jurídica.  2ª ed. Belo Horizonte:Forum, 
2012, p. 286.
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caso aqui observado de  desvio de finalidade,  o extravasamento do poder 

discricionário feito de maneira disfarçada,  com a máscara da legalidade,  mas 

configurando lesão de textos de Leis  e atos normativos que serão elencados 

abaixo,  todos  editados  com  o  telos  da  proteção  dos  ecossistemas  –  “no 

desvio,  não  se  percebe  o  quanto  de violência  inspira  o  ato,  tal  a  astúcia  da  

autoridade que camuflar suas intenções”. 22

O  Legislador  não  outorgou  ao  Administrador  faixa  de  liberdade 

integrada pela disposição dos valores ambientais e que “para o direito a lei é a regra 

coercitiva,  geral,  abstrata  e  impessoal,  que  inova,  originariamente,  na  ordem 

jurídica”,  não  sendo  admissível  “que  o  regulamento  ultrapasse  ou  se  ponha  à  

margem ou contra a lei, pois esta é o fundamento imediato de validade”; bem assim, 

que os  “regulamentos são veiculados por meio de decretos, tendo-se por certo, na  

atualidade,  que  aqueles  não  são  instrumento  de  exclusiva  utilização  do  Poder  

Executivo para o exercício de sua competência normativa infralegal”.23

Vale  a  pena  consultar-se,  em  seu  conjunto  harmônico  e 

sistemático,  o  bloco  de  diplomas  normativos legais  e  regulamentares 

infraconstitucionais,  de  âmbito  federal,  estadual  e  municipal,  que  se  somam 

aos valores  e  princípios  constitucionais  fundamentais  antes  referidos,  para  o 

estabelecimento das  finalidades de interesse público  -  de preservação 

e garantia  ao meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado -,  essencial  à  sadia 

qualidade de vida da coletividade, os quais devem pautar a discricionariedade 

do  administrador  local  no  direcionamento  das  compensações  ambientais 

decorrentes da perda de espaços verdes na Cidade. 

22 CRETELA JR, José. Comentários à Lei do Mandado de Segurança. Forense:Rio de Janeiro, 
1989, p.81-83.
23 Vide  obra  da  atual  ministra  do  STF,  CÁRMEN  LÚCIA  ANTUNES  ROCHA,  Princípios 
Constitucionais da Administração Pública,  Del  Rey:Belo  Horizonte,  1994,  p.  94-97,  valendo 
referir a passagem seguinte, para ilustrar que o Decreto Municipal 17.232/2011, ao permitir conversões de 
compensações  ambientais  extranatureza,  desbordou  das  finalidades  legais:  “Por  igual,  constata-se 
inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme a fonte normativa de competência regulamentar específica,  
se o agente público competente vale-se da ausência de lei para produzir direito e positivá-lo por meio de  
regulamento.  Este  não  é  instrumento  pelo  qual  se  tenha  uma  indébita  e  incontrolável  delegação  
legislativa, menos ainda chave de portas vedadas ao ingresso do agente administrativo”.
“Pode-se  constatar,  pois,  que  a  antijuridicidade  não  reside  apenas  no  exercício  da  competência  
regulamentar  à  margem,  contra  ou  além  da  lei,  mas  também  na  ausência  de  exercício  desta  
competência, quando deva ela ser desempenhada e deixe de sê-lo.” (p. 97)
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Vejamos abaixo:

a)  A reparação dos danos ambientais  efetivamente causados se 

verifica  no  âmbito  da  responsabilidade  civil  objetiva  pós-dano,  tendo  como 

fundamento o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o art. 14, § 1º, da Lei  

nº 6.938/1981, que estabelecem a regra geral de que 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 . 

b)  Ainda a Lei  n.o 6.938/81, no art.  2o,  incisos I,  IV e VIII,  refere 

ser  princípio da Política  Nacional  do Meio  Ambiente  a 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  (I),  bem  como  a  RECUPERAÇÃO  DE 

ÁREAS  DEGRADADAS  (VIII),  a  proteção  dos  ecossistemas,  com  a 

PRESERVAÇÃO  DE  ÁREAS  REPRESENTATIVAS  (IV),  tendo  por 

objetivo  a  PRESERVAÇÃO,  MELHORIA  E  RECUPERAÇÃO  DA 

QUALIDADE AMBIENTAL PROPÍCIA À VIDA,  para assegurar,  no País, 

condições  ao desenvolvimento  socioeconômico,  aos  interesses da segurança 

nacional  e  à  proteção da dignidade  da  vida  humana (art.  2º  caput).  E  que  o 

usuário  e  predador  de  recursos  ambientais  com  fins  econômicos  deverá 

RECUPERAR E INDENIZAR os danos causados (art. 4º, VII).

c) A  Lei Orgânica do Município de Porto Alegre ,  quando 

trata  da  Política  do  Meio  Ambiente,  assegura  a  INSTITUIÇÃO,  NO 

TERRITÓRIO  MUNICIPAL,  DE  ESPAÇOS  LIVRES  DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever 

de  defender,  preservar  e  restaurar  o  meio  ambiente 

ecologicamente  equilibrado  (art.  236) ,  cabendo  ao  Município 

desenvolver  ações  permanentes  de  planejamento,  proteção,  restauração  e 
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fiscalização  do  meio  ambiente  (§  1º),  incumbindo-lhe  primordialmente:  (I)  

elaborar  o  plano  diretor  de  proteção  ambiental;  (II)  prevenir,  combater  e 

controlar a poluição e a erosão; (III) (...); (IV) promover a educação ambiental,  

formal e informal; (V) proteger a flora, a fauna e a paisagem natural ; 

(VI)  FISCALIZAR,  CADASTRAR  E  MANTER  AS  MATAS 

REMANESCENTES   E  FOMENTAR  O  FLORESTAMENTO 

ECOLÓGICO; (VII)   incentivar  e  promover  a  recuperação  das 

margens do rio Guaíba e de outros corpos d’água, e das encostas 

sujeitas a erosão.  A seu turno, o art.  239 determina que as áreas verdes, 

praças,  parques,  jardins,  unidades  de  conservação  e  reservas  ecológicas 

municipais  são  patrimônio  público  inalienável  e  o  art.  240  estabelece 

que o Município DEVERÁ IMPLANTAR E MANTER ÁREAS VERDES,  DE 

PRESERVAÇÃO  PERMANENTE,  PERSEGUINDO  PROPORÇÃO  NUNCA 

INFERIOR  A  12  M2 (DOZE  METROS  QUADRADOS)  POR 

HABITANTE, em cada uma das regiões de gestão de planejamento previstas 

no  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano  Ambiental.  As  matas  e  morros 

existentes  no âmbito do Município  são patrimônio  da Cidade  (art.  241),  além 

do  que  o  Município  desenvolverá  programas  de  manutenção  e 

expansão  de  arborização  (art.  242) ,  com  meta  de  (II)  PROMOVER 

AMPLA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ÁREA 

URBANA,  UTILIZANDO  CINQUENTA  POR  CENTO  DE  ESPÉCIES 

FRUTÍFERAS.

d) A Lei Complementar Municipal nº 434/99 (Plano Diretor de 

Desenvolvimento  Urbano  Ambiental  -  PDDUA)  estabelece  como 

estratégia de qualificação ambiental, no ART. 18, INCISO III,  O PROGRAMA 

DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES URBANAS 

ENVOLVENDO  AÇÕES  PERMANENTES  DE  IMPLANTAÇÃO  E 
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MANUTENÇÃO  DE  PARQUES  E  PRAÇAS, de  disciplinamento  da 

arborização nos passeios públicos e de criação de incentivos à arborização e 

ao ajardinamento em áreas privadas,  como forma de gestão ambiental  sob a 

forma de Plano de Proteção Ambiental .

e)  O  teor  dos  arts.  3º,  caput, e  7º,  parágrafo  único,  da  Lei 

Estadual 11.520/2000 (Código Estadual de Meio Ambiente), segundo os quais 

todas  as  pessoas,  físicas  e  jurídicas,  devem promover  e  exigir  medidas  que 

garantam a qualidade do meio ambiente, da vida e da diversidade biológica no 

desenvolvimento de sua atividade,  assim como corrigir ou fazer corrigir, 

às  suas  expensas,  os  efeitos  da  atividade  degradadora  ou 

poluidora, FICANDO  A  CARGO  DO  EMPREENDEDOR  OS  CUSTOS  

NECESSÁRIOS À RECUPERAÇÃO E À MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE  

QUALIDADE AMBIENTAL.

f)  A Resolução  do  Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente  - 

COMAM nº 05 assentou, no art.  2º,  incisos II,  III  e IV, que  o Plano Diretor 

de  Arborização  Urbana  do  Município  de  Porto  Alegre  objetiva 

promover  a  arborização  como  instrumento  de  desenvolvimento 

urbano,  qualidade  de  vida  e  equilíbrio  ambiental  bem  como 

estabelecer  critérios  de  monitoramento  dos  órgãos  públicos  e 

privados  cujas  atividades  tenham  reflexos  na  arborização 

urbana,  bem  como  em  SEU  ART.  5º,  INC.  IV,  ESTABELECE  QUE  OS 

PASSEIOS  PÚBLICOS  DEVERÃO  MANTER,  NO  MÍNIMO,  40%  DA 

ÁREA  VEGETADA. Ainda,  traz  em  seu  art.7º,  inc.  IV,  que  deverá 

estabelecer  programas  de  atração  da  fauna  na  ARBORIZAÇÃO  DE 

LOGRADOUROS QUE CONSTITUEM  CORREDORES DE LIGAÇÃO COM 

ÁREAS VERDES ADJACENTES.

g)  O art.  17 da Lei  nº 11.428,  de 22 de dezembro de 2006,  Lei 
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do  Bioma  Mata  Atlântica,  cujos  remanescentes  de  vegetação  nativa 

primária e vegetação nativa secundária nos estágios inicial, médio e avançado  

de regeneração na área abrangida pelo “Mapa da Área de Aplicação da 

Lei nº 11.428 de 2006” (disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério do 

Meio  Ambiente  e  do  IBGE) apresentam  tipologias  de  formações  florestais  e 

ecossistemas  associados  situados  dentro  da  área  urbana  de  Porto 

Alegre,  constituindo-se  em  disjunções  vegetais  do  Bioma  Pampa 

(restingas e áreas aluviais)24 e prevê que o corte e supressão dessa vegetação 

no  Bioma  Mata  Atlântica  “FICAM  CONDICIONADOS  À  COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL  NA  FORMA  DA  DESTINAÇÃO  DE  ÁREA  EQUIVALENTE  À  

EXTENSÃO  DA  ÁREA  DESMATADA,  COM  AS  MESMAS  

CARACTERÍSTICAS  ECOLÓGICAS,  NA  MESMA  BACIA  HIDROGRÁFICA,  

SEMPRE QUE POSSÍVEL NA MESMA MICROBACIA HIDROGRÁFICA,  e, nos 

casos  previstos  nos  arts.  30  [loteamento  ou  edificação  nas  regiões 

metropolitanas e áreas urbanas]  e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas  

no mesmo Município ou região metropolitana”  . A mesma obrigação consta do 

art. 26 do Decreto Federal 6.660/2008, que define a área de aplicação da Lei  

da  Mata  Atlântica.  (vide  Parecer  Técnico  de  fls.  274  a  276,  do 

apenso IC nº 062/2011).

h) O art. 1.228, § 1º, do Código Civil  concretiza o  princípio da 

função  socioambiental  da  propriedade  (arts.  5º,  inciso  XXIII;  170, 

incisos  III  e  VI;  182,  §  2º;  186,  inciso  II  e  225,  da CF),  ao determinar  que 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 , valendo ressaltar que o bloco 
24 Os limites legais do Bioma Mata Atlântica estão espacializados no Mapa da Área de Aplicação da Lei  

(do IBGE) estabelecido pelo Decreto Federal nº 6660/2008. O Mapa contém uma Nota Explicativa 
definindo  as tipologias  de  vegetação e  de  formações  florestais  nativas  e  disjunções  do Bioma Mata 
Atlântica e Bioma Pampa, nos quais situa-se Porto Alegre e outros Municípios do RS – estão no Bioma 
Pampa, porém apresentam essas disjunções vegetais.
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de  leis  e  atos  normativos  especiais  (municipais,  estaduais  e  federais)  de 

proteção  da  vegetação  de  formação  florestal  aqui  considerados,  constituem 

condição para o próprio reconhecimento daquele direito. 

i) A Lei nº 9.605/98, que trata do bem ambiental na esfera penal e 

que,  examinada  no  contexto  das  demais  normas  ambientais,  espelha  que  a 

opção  do  sistema  jurídico  brasileiro  é  pela  restauração  natural  do 

ambiente  como  medida  prioritária,  com  o  que  se  pode  extrair  um 

verdadeiro  princípio  jurídico,  "que  não  visa,  essencialmente,  a  justa 

compensação  da  vítima,  mas  a  prevenção  do  dano  ecológico  e  a 

reintegração dos bens lesados".25

j)  O Código Florestal Estadual,  Lei Estadual nº 9.519/92, quando 

regula a proteção às formações de floresta remanescentes no Estado, no art.  

23, proibindo a supressão parcial ou total das matas ciliares e da vegetação de 

preservação permanente definida em lei  e reserva florestal  do  artigo 9º desta 

Lei,  salvo  quando  necessário  à  execução  de  obras,  planos  ou projetos  de 

utilidade  pública  ou  interesse  social,  mediante  a  elaboração  prévia  do  EIA-

RIMA e licenciamento do órgão competente e Lei própria, sendo que o mesmo 

artigo  estabelece,  no  seu  parágrafo  único,  A  PRIORIDADE  PELA 

PRESERVAÇÃO  DO  EQUIVALENTE  FUNCIONAL  ECOLÓGICO ,  ao 

determinar que A SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 

DEVERÁ  SER  COMPENSADA  COM  A  PRESERVAÇÃO  DE 

ECOSSISTEMA  SEMELHANTE  EM  ÁREA  QUE  GARANTA 

A EVOLUÇÃO E A OCORRÊNCIA DE PROCESSOS ECOLÓGICOS.  O 

comando  da  lei  estadual  transmite,  portanto,  a  clara  ideia  de  que  o 

empreendedor  causador  da  degradação  ambiental  deverá  recompor  a 

perda  vegetal  adquirindo  área  com  comunidade  vegetal  de 

importância  regional  ou  local,  com  características  fitofisionômicas  e 

25SENDIM, op. cit., p.154. No sentido de que a restauração natural é o princípio vetor da recuperação do 
dano ambiental: MANCUSO, op. cit., p.34.
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fitossociológicas  específicas  inerentes  a  um  determinado  ecossistema 

reconhecido da Capital.

2.3.  Discricionariedade  Regrada  na  Conversão  de 

Medidas Compensatórias. Regime de Proteção das Áreas Verdes 

Urbanas.  Aquisição  de  Áreas  Verdes  Equivalentes.  Aplicação 

obrigatória  do  Código  Estadual  do  Meio  Ambiente  e  do  Código 

Florestal Federal.

k)  Destacada  e  fundamentalmente, deverá  dirigir  e  orientar  a 

opção  de  escolha  discricionária  do  Administrador  Municipal,  na  Gestão 

Urbano-Ambiental  das  Medidas  Compensatórias  decorrentes  de 

empreendimentos  impactantes,  o  que  prescreve  o  artigo  163  da  Lei 

Estadual  11.520,  de  03 de agosto  de 2000 (Código Estadual  do 

Meio Ambiente), cujo conteúdo normativo é vinculante a todos – público e 

privado - e estabelece: 

Art.  163.   Na construção de quaisquer obras,  públicas ou privadas,  
devem ser tomadas medidas para evitar a destruição ou degradação da  
vegetação  original,  ou, onde  isto  for  impossível, É OBRIGATÓRIA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS QUE GARANTAM 
A CONSERVAÇÃO DE ÁREAS SIGNIFICATIVAS DESTA VEGETAÇÃO.

l)  A normatividade  prevista  no  art.  25,  incisos  I,  II  e  III,  do  Novo 

Código Florestal Federal, Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, 

que  trata  sobre  o  regime  de  proteção  das  áreas  verdes  urbanas26, 

instituindo o  direito de preempção do Poder Público para “aquisição de 
26 Lei 12.651/2012, Novo Código Florestal Federal prevê o conceito de área verde urbana, o qual  está 
previsto no artigo 3º, XX: “Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por: (...) XX – área verde urbana:  
espaços  públicos  ou  privados  com  predomínio  de  vegetação,  preferencialmente  nativa,  natural  ou  
recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,  
indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da 
qualidade  ambiental  urbana,  proteção  dos  recursos  hídricos,  manutenção  ou  melhoria  paisagística,  
proteção de bens e manifestações culturais”.
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remanescentes florestais relevantes”; a exigência de preservação de áreas 

verdes nos loteamentos e a OBRIGATORIEDADE LEGAL DE APLICAÇÃO EM 

ÁREAS  VERDES  DOS  RECURSOS  FINANCEIROS  ORIUNDOS  DA 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL:

 Art. 25. O Poder Público municipal contará, para o estabelecimento de  
áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos: 

I  –  o  exercício  do  direito  de  preempção  para  aquisição  de  
remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10  
de junho de 2001; 

II  –  a  transformação  das  Reservas  Legais  em  áreas  verdes  nas  
expansões urbanas; 

III – o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos,  
empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e 

IV – APLICAÇÃO EM ÁREAS VERDES DE RECURSOS ORIUNDOS  
DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. 

Esses  dois  dispositivos  ratificam  a  pretensão  esboçada  na  presente 

ação  civil  pública  e  corroboram  a  postura  hermenêutica  a  ser  adotada  pela 

Administração Pública Municipal,  quanto à escolha das Compensações Ambientais. 

Deverá ser adotada uma interpretação sistêmico-constitucional onde a supremacia 

do  interesse  público  revelada  pelos  comandos  legais  e  constitucionais 

supracitados, vinculam os atos administrativos determinando-lhes  a prioridade de 

aplicação  das  verbas  provenientes  de  conversões  de  Medidas 

Compensatórias previstas no  Decreto Municipal  nº  17.232/2011, em 

espaços livres de conservação da vegetação nativa. 

Na  conversão  das  medidas  compensatórias  pelo  fornecimento  de 

serviços  de  mão-de-obra  terceirizada,  objetos,  materiais  e  equipamentos  acima 

relatados, o Poder Discricionário do Administrador Municipal deve ter seu 

exercício vinculado e limitado pela observância da Lei e pela incidência 

dos  princípios  relacionados  à  proteção  constitucional  e 
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infraconstitucional do direito fundamental e humano de todos ao meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.27 

No modelo de relação jurídica administrativa, ora postulado, haverá, não 

propriamente  uma liberdade  efetiva  do administrador,  mas um  dever-poder28 de 

escolha do momento conveniente e oportuno para realização da conversão das 

medidas  de  compensação  ambiental,  o  que  infirma  a  prática  de  escolha  do 

fornecimento  de  serviços  terceirizados  de  manejo  da  arborização, 

materiais e equipamentos a serem utilizados na gestão da vegetação 

em  áreas  públicas,  quando  a  finalidade  primordial  em  consonância  com  o 

interesse público seria a eleição de espaços vegetados a serem protegidos 

com objetivo  previsto  em Lei  de  preservação e  conservação da biodiversidade  da 

natureza – uma reparação equivalente ao ambiente degradado.

A obrigação de zelo ao meio ambiente deve ser compreendida como um 

verdadeiro  dever  jurídico-administrativo de  preservação  e  conservação  da 

biodiversidade  imposto  ao  Município  nos  casos  de  compensação  ambiental.  As 

27 Essa  também  é  a  opinião  de  ÁLVARO  LUIZ  VALERY  MIRRA,  in  Ação  Civil  Pública  e  a 
Reparação do Dano ao Meio Ambiente.  2ª Ed.atualizada.  São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 
2004, p. 402: Além disso, cumpre ressaltar também que na maioria das questões relacionadas com a 
proteção ambiental não há mais, propriamente, liberdade efetiva do administrador na escolha do  
momento mais conveniente e oportuno para a adoção de medidas específicas de preservação .  
Observe-se que nos exemplos mencionados, a obrigatoriedade do tratamento adequado de efluentes  
domésticos e industriais, antes do seu despejo em cursos d’água, e do lixo urbano, na sua disposição  
final,  decorre  de  expressas  normas  legais  federais  e  estaduais;  a preservação de  bens e  valores 
históricos  e  culturais  consta  de  normas  específicas  na  Constituição  federal  e  na  legislação  
infraconstitucional;(...)”grifamos.  Trata-se de uma “discrição constitucionalmente regrada” conforme 
anotou  LUÍS  ROBERTO  GOMES,  no  livro  Ministério  Público  e  o  Controle  da  Omissão 
Administrativa. Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2003, p. 86. 
28 Em  CELSO  ANTONIO  BANDEIRA  DE  MELLO,  no  livro Discricionariedade  e  controle 
jurisdicional. 2ª edição. São Paulo:Malheiros, 1993, p. 54, o significado do poder –dever é explicitado: 
“...o  poder,  em casos  que tais  –  e  assim  é  irrestritamente  no  direito  público  –  tem caráter  apenas  
instrumental. Ele não constitui, se assim nos podemos exprimir, em um bem em si mesmo, pois o bem  
(sagrado na ordem jurídica) é a finalidade estampada na lei. A valia do poder, a utilidade e o sentido dele,  
resumem-se em consistir em instrumento insuprimível, sem o qual o agente administrativo não teria como  
desincumbir-se desse dever posto a seu cargo: dever de concretizar a finalidade legal, isto é, dever de  
dar satisfação a um interesse de terceiro, a um interesse alheio; no caso, o interesse da coletividade.  
Logo, o administrador não dispõe de poderes-deveres, como às vezes se diz, mas de deveres-poderes, 
locução que expressa com maior fidelidade que a anterior, a verdadeira índole de suas competências”. 
Consultar, a propósito, o excelente acórdão da 2ª Turma do STJ no REsp. n° 1.071.741-SP, tendo como 
relator o Min. HERMAN BENJAMIN.
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conversões operadas pela CGTCV da SMAM não poderão ser consideradas como 

mera faculdade discricionária posta ao exame do Decreto nº 17.232/2011 pela 

Administração,  haja  vista  que  este  ato  normativo  deve  dar  concreção  a  normas 

jurídicas  que,  nesse  aspecto,  não  dão  margem  de  liberdade  ao  agente  público, 

valendo referir o esclarecimento de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

A própria discricionariedade tem que ser compreendida como um poder 

limitado pela lei;  deixou de existir  aquela  esfera de ação em que a Administração 

Pública  age  livremente;  a  discricionariedade  passou  a  ser  vista  como  um  poder 

jurídico. O anterior princípio de que a Administração pode fazer tudo o que não está 

proibido  foi  substituído  por  aquele  segundo  o  qual  ela  só  pode  fazer  o  que  a  lei 

permite. A lei não é mais uma barreira externa, fora da qual a Administração pode agir 

livremente;  toda  a  atuação  administrativa  passou  a  desenvolver-se  dentro  de  um 

círculo definido pela lei; fora desse círculo nada é possível fazer. 29

Impõe-se,  portanto,  na  presente  ação  coletiva,  a  correção  judicial 

preventiva  das  medidas  administrativas  que  destoam  da  finalidade  normativa 

extraída do conjunto de regras, princípios e valores fundamentais ambientais e, ainda, 

que  sejam  combatidos  os  perigos  concretos  à  preservação  da  funcionalidade 

ecológica das áreas verdes urbanas devastadas pelos empreendimentos da 

construção civil (especulação imobiliária) licenciados pelo Município. 

A presente demanda invoca, portanto, a vinculação do Poder Judiciário 

aos  direitos  fundamentais  de  sustentabilidade  multidimensional  e  reclama  ações 

prestacionais de caráter positivo  pelo Poder Público Municipal, representadas 

pela  adoção  de  medidas  administrativas  voltadas  à  promoção  da  tutela  dos 

processos  ecológicos  essenciais  (art.  225,§  1º,  I,  CF)  e  equivalentes 

funcionais  de  biodiversidade (art.  225,§  1º,  II,  CF)   que  não  são  protegidos 

suficientemente, conforme ampla demonstração no inquérito civil público.

29 DI  PIETRO,  Maria  Sylvia  Zanella.  Discricionariedade  Administrativa  na  Constituição  de  1988.  Ed. 
Atlas:São Paulo. 1991, p. 28.
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2.4. Direito à Prestação Jurídica de Proteção Suficiente. 

Ações Positivas para Garantir  a Compensação Ecológica/Reparação 

por Equivalência na Conversão dos Plantios Compensatórios.

Ao  mesmo  passo  em  que  o  Decreto  Municipal  nº  17.232/2011 

desbordou  dos  comandos  finalidades  de  Lei,  ultrapassando,  negativamente,  o 

conjunto  de  normas  ambientais  que  lhe  emprestam  fundamento  de  validade  e 

existência  enquanto  diploma  regulamentador  secundário,  para  criar  hipóteses  de 

conversão de compensação ambiental desviantes dos termos legais, 

também estabeleceu critérios normativo-administrativos mais protetivos e harmônicos 

com  a  legislação  constitucional-ambiental,  razão  pela  qual  o  controle  judicial  que 

haverá de ser realizado em relação ao ato administrativo sub examine  não deverá de 

ser total. 

Os critérios regulamentadores mais benéficos deverão ser mantidos e 

observados pelo Poder  Público  como dever  fundamental  de proteção  prioritária, 

nomeadamente: 

i) que  a  supressão  de  vegetais  deverá  ser  compensada  pelo 

plantio de espécies nativas/frutíferas,  preferencialmente,  no mesmo 

imóvel  onde  ocorreram  as  supressões  ou  transplantes e,  na 

impossibilidade  dessa  hipótese,  a  compensação  deverá  ser 

executada,  prioritariamente,  no  entorno  ou  no  bairro  do 

empreendimento (art. 4º, § § 2º, 3º e 4º); 

ii) que nos casos de vegetais suprimidos em logradouros públicos, não 

havendo espaço adequado no mesmo local, o plantio deverá ocorrer no entorno, para 

que se mantenha a densidade arbórea das adjacências (art. 5º, § 1º); 

bem assim,

iii) que a  conversão do plantio compensatório poderá ocorrer 
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sob a forma de “destinação de áreas verdes para conservação da biodiversidade” 

(art. 4º, inc. VI). 

Por essa razão, enquanto não editada Lei formal sobre o assunto, o que 

seria mais adequado, o Decreto supracitado deverá ser preservado nos dispositivos 

que  se  apresentem  mais  garantistas  do  mínimo  existencial  ecossistêmico, 

concretizando  ações  que  se  harmonizem  e  coexistam  com  o  direito  fundamental 

constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e anulado/invalidado 

na parte que importar regressividade socioambiental, como veremos abaixo.

A destinação de áreas verdes para conservação da biodiversidade (art. 

225, § 1º, II, CF), força é convir, representa a melhor forma de conversão de plantio 

compensatório, reclamando interpretação de que o inciso VI do artigo 4º do Decreto 

em questão seja tomado em primeira consideração para escolha, quando do exercício 

da  discricionariedade  administrativa  pelo  Órgão  Ambiental  no  exame  dos 

licenciamentos  de  obras  ou  atividades,  até  porque  essa  opção  converge  com  a 

prioridade  da  reparação  dos  danos  ambientais  sob  a  forma  da  compensação 

denominada  ecológica ou por equivalente e garante máxima eficácia possível 

ao direito fundamental em questão.

A reparação dos danos ambientais, do ponto de vista jurídico, assume 

três formatos distintos, a saber: 

“reparação  in  natura  (ou  reparação  específica),  reparação  por 
equivalente  (que  a  doutrina  costuma  chamar  de  compensação  
ambiental  ou  compensação ecológica)  e  reparação pecuniária  (ou 
compensação  em dinheiro  ou,  como  é  mais  chamada,  indenização),  
devendo  eles  ser  aplicados  sucessivamente,  um  na  impossibilidade  
de  utilização  do  outro  (ressalvadas  as  hipóteses  de  cumulação  da  
reparação  in  natura com  compensação  ou  indenização,  quando  
verificado  o  dano  ambiental  interino,  que  engloba  o  período  que  a  
reparação  leva  para  ‘fazer  efeito’,  ou  seja,  para  trazer  de  volta  o  
estado anterior)”.30

30 BECHARA,  Erika.  Licenciamento  e  Compensação  Ambiental  na  Lei  do  SNUC.  São 
Paulo:Atlas,  2009,  p.139.  No  mesmo  sentido:  MARCHESAN,  Ana  Maria  Moreira.  O  Princípio  da 
Reparação Natural dos Danos ao Meio Ambiente e sua Aplicação Prática. In  Estado de Direito 
Ambiental:Tendências.  Orgs:  Heline  Sivini  Ferreira,  José  Rubens  Morato  Leite  e  Larissa  Verri 
Boratti. 2ª Ed. Rio de Janeiro:Forense Universitária. 2010. P. 230 e segs. 
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A compensação  ambiental  revertida  em pecúnia  não  traz  benefícios 

imediatos para a comunidade diretamente atingida pelos danos,  e que,  portanto,  a 

compensação  ambiental  deve  buscar  a  recuperação  das  funções 

ecológicas  do  ambiente  degradado  in  situ,  ou  em outro  local  cujo 

ecossistema e propriedades ecológicas sejam equivalentes dentro da 

mesma Cidade, beneficiando a mesma comunidade que recebeu o impacto pelo 

corte  da  vegetação  arbórea  pela  atividade  econômica.  Assim sustenta  ANNELISE 

MONTEIRO STEIGLEDER: 

“A compensação ecológica  apresenta evidentes vantagens em relação à  
indenização  porque  implica  a  conservação  do  meio  ambiente  e  permite  
adequada imputação dos danos ao patrimônio natural ao seu causador. Com  
isso permite a aplicação do princípio da responsabilidade e do princípio da  
equidade intergeracional, pois a qualidade ambiental destinada às gerações  
futuras restará íntegra, pelo menos mediante a constituição dos bens naturais  
equivalentes”.31

A  expressão  compensação  lato  sensu  engloba  a  ideia  de 

substituição, a posteriori, de um dano a um bem ambiental, praticado de forma 

inevitável,  irreversível  e  insuscetível  de  recomposição,  a  ser  reparada  às 

vítimas  (coletividade),  por  outro  bem  ecológico  de  importância 

ambiental equivalente e de natureza semelhante ao danificado (Critério 

da Identidade -  mesma  capacidade funcional  ecológica,  lembrando 

que  existe  o  Critério  Geográfico  –  já  previsto  no  Decreto  e  remete  à 

reparação  no  entorno  onde  foi  causada  a  degradação  –  ambos  os  critérios 

podem  ser  associados)  –  ,  portanto,  o  causador  da  lesão  deverá  restituir  à 

coletividade  uma  situação  de  equilíbrio  e  qualidade  ambiental  que  existia 

anteriormente ao dano.

A  compensação  ambiental  só  deverá  socorrer  o  meio  ambiente 

quando  a  restituição  e  a  recuperação  não  sejam  possíveis  em  virtude  de 

31 STEIGLEDER,  Annelise  Monteiro.  Responsabilidade  Civil  Ambiental,  as  dimensões  do 
dano ambiental no direito brasileiro. Livraria do Advogado, 2ª Ed., p. 227.
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comprovada  irrecuperabilidade  parcial  ou  total  do  bem  lesado;  que,  muitas 

vezes,  o bem ambiental  degradado não tem possibilidade de voltar  ao  status 

quo  ante e  que,  neste  caso,  deve  ser  substituído  por  outro  bem 

ambiental  funcionalmente  equivalente  que  a  recuperação  por 

equivalente supõe  e  determina;  e  que  a  medida  compensatória,  quando 

possível,  deverá beneficiar  precipuamente o ecossistema ou o bem ambiental 

lato  sensu degradado  ou poluído.32 Quer  dizer,  quando  não for  tecnicamente 

possível  reabilitar  o  bem  lesado,  este  deve  ser  substituído  por  outro 

funcionalmente  equivalente  com  localização  em  áreas  que  pertençam  aos 

mesmos ecossistemas e  sejam necessárias  ao  uso sustentável  dos  recursos 

naturais,  à  conservação  e  reabilitação  dos  processos  ecológicos,  à 

conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas,  

com importância ecológica igual ou superior à da área compensada.

A  compensação ecológica consiste numa forma de restauração 

natural  do  dano  ambiental  que  se  volta  para  área  distinta  da  área  degradada, 

objetivando  assegurar  a  conservação das  funções ecológicas equivalentes, 

seu objetivo, portanto, conforme refere José de Sousa Cunhal Sendim, não é “[...]  a 

restauração ou reabilitação dos bens naturais afetados, mas sim a sua substituição 

por  bens  equivalentes,  de  modo  que  o  patrimônio  natural  no  seu  todo  

permaneça  quantitativa  e  qualitativamente  inalterado.  Assim,  a  ser  

sistematicamente  possível,  tal  via  significaria  a  possibilidade  de  compensar  a 

Natureza com Natureza e não com vantagens pecuniárias”. 33

32 Vide o artigo de José Kalil  de Oliveira e Costa,  “O Ministério Público e Atuação ambiental”, in  

Aspectos Processuais do Direito Ambiental. Org. José Rubens Morato Leite e Marcelo Buzaglo 
Dantas. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2010, págs. 100 e 109.
33Ver  abordagem  de  Annelise  Monteiro  Steigleder,  onde  há  referência  ao  autor  citado. 

Responsabilidade  Civil  Ambiental:  As  Dimensões  do  Dano  Ambiental  no  Direito 
Brasileiro. 2ª edição, revista, atualizada e ampliada. Porto Alegre:Livraria do Advogado. 2011, p. 225. 

Citando SENDIN, elucida a autora que na compensação ecológica o critério de equivalência deve 

levar  em  conta  a  funcionalidade  ecológica  do  bem,  a  qual  deve  atender:  “(...)  não  só  à 
equivalência  entre  funções e serviços humanos,  mas também à  equivalência  estritamente  ecológica.  
Neste  ângulo,  poder-se-á  sustentar  que  dois  bens  naturais  são  equivalentes  quando  têm a  mesma  
capacidade  auto-sustentada  de  prestação.  É  assim possível  de  afirmar  que um dano  ecológico  fica  
ressarcido quando determinadas funções ecológicas afetadas estão de novo restabelecidas de modo 
auto-sustentado.  Nessa  medida,  e  só  nessa  medida,  é  correto  dizer-se  que  se  processou  um  
restabelecimento  do  patrimônio  natural  globalmente  considerado.  Mas  já  não  parece  aceitável  uma  
possibilidade  de  equivalência  funcional  entre  todos  os  bens  ambientais.  Nem  parece  juridicamente  
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Conforme refere FERNANDO REVERENDO AKAOUI:

“A compensação por equivalente  (ou  compensação ecológica) 
nada  mais  é  do  que  a  transformação  do  valor  que  deveria  ser  
depositado no fundo de reparação dos interesses difusos lesados em  
obrigação  de  dar  coisa(s)  certa(s)  ou  incerta(s)  que,  efetivamente,  
contribua na manutenção do equilíbrio ecológico”. 34

Ainda, HORTÊNSIA GOMES PINHO nos traz que:

“As medidas compensatórias,  ou compensação ambiental  lato sensu,  
são  um  modo  de  tutela  ressarcitória  na  forma  específica  por  
equivalente  não  pecuniário,  acionadas  quando  a  restauração  
ecológica ou ambiental in situ é impossível, total ou parcialmente, de  
forma  a  exigir  a  reparação  dos  remanescentes  irrestauráveis.  
Subdividem-se em  compensação ecológica,  que visa à restauração  
de  áreas  degradadas  distintas  do  local  do  dano,  e   compensação 
ambiental  conglobante,  correspondendo  a  ações  estratégico-
preventivas  de  preservação,  conservação,  fiscalização,  fomento  à  
cidadania  ambiental  e  ao  desenvolvimento  sustentável,  que  visa  à  
implementação dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente”  
35. 

A conclusão a seguir, que retrata a necessidade de considerar a 

funcionalidade  ecológica  do  bem  (equivalência  estritamente 

ecológica) e  não  apenas  uma  metodologia  utilitarista  com a  reparação  ao 

bem globalmente considerada,  a qual afere a qualidade do patrimônio natural  

somente para fins humanos ,  com a  recuperação  ambiental  de  um bem 

diverso daquele lesado (equivalência entre funções e serviços humanos e não 

equivalência ecológica):

“Portanto,  a  compensação  ecológica  deverá  objetivar  a  remoção  do  
dano ecológico  em concreto,  preservando-se  a  capacidade funcional  
ecológica  do  ecossistema  lesado,  o  que  pode  ser  feito  mediante  a  
constituição de sistema ecológico equivalente em área ligada ao local  

admissível  a  existência  de  bens  naturais  fungível”  (Responsabilidade  Civil  por  Danos 
Ecológicos. Coimbra:Livraria Almedina, 2002, p.196). 
34 AKAOUI, Fernando Reverendo Vida. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 122.
35 PINHO, Hortênsia Gomes. Prevenção e Reparação de Danos Ambientais. As medidas de 
Reposição Natural, Compensatórias e Preventivas e a Indenização Pecuniária. Rio de 
Janeiro:GZ Editora. 2010, p.325-6.
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do Dano”.36

Por  conseguinte,  deverá  ser  compatibilizada  a  finalidade 

normativa  do  bloco  legislativo  ambiental  com  um  nível  de  proteção  que 

assegure a exigibilidade da compensação ecológica ou reparação por 

equivalência,  realizando-se  o  direito  fundamental  como  direito  a 

uma prestação positiva em sentido amplo, ou seja, direito a prestação 

jurídica  de  normalização  pelo  Município  para  proteção  e  promoção  do 

direito  ao  mínimo  bem-estar  ambiental  da  coletividade -  o 

estabelecimento  de  uma  Política  de  Implantação  de  Espaços 

Ambientais Territorialmente Protegidos  (espaços verdes urbanos).  37

2.5. Da Terceirização de Mão-de-obra para Manejo de 

Arborização  Urbana.  Ausência  de  Controle  e  Substituição 

Privada de Serviço Público pelo Particular. 

O  Decreto  Municipal  nº  17.232/2011,  no  art.  4º,  §  4º,  inciso  I, 

permite que a medida compensatória de plantio de árvores seja  convertida 

em  prestação  de  serviços  de  mão  de  obra  terceirizada, 

direcionando  para  a  execução  de  atividades  públicas  que  possuem  caráter 

permanente,  a  saber,  o  manejo  da  arborização  pública  (podas,  manutenção, 

etc.), fato esse que estaria,  prima facie, burlando as regras constitucionais de 

recrutamento de pessoal a ser investido no serviço público para execução de 

36 STEIGLEDER,Annelise  Monteiro.  Responsabilidade  Civil  Ambiental:  As  Dimensões  do 
Dano  Ambiental  no  Direito  Brasileiro.  2ª  edição,  revista,  atualizada  e  ampliada. Porto 
Alegre:Livraria do Advogado. 2011, p. 233.
37 MENDES,  Gilmar  Ferreira.  Direitos  Fundamentais  e  Controle  de  Constitucionalidade: 
estudos de direito constitucional.  São Paulo:Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. 1998, 
págs. 42/43. Direito fundamental a normas de organização e procedimento.
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tarefas permanentes em cargos de provimento efetivo, escolhidos por meio de  

concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme dispõe o inciso II  

do art. 37 da Constituição Federal. 

Mesmo nas hipóteses de contratação emergencial de pessoal por 

tempo determinado, na substituição de servidores e empregados públicos pela 

terceirização de mão-de-obra para trabalho público, deve estar presente 

o  requisito  da  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse 

público,  conforme enuncia  o  artigo  37,  inciso  IX,  da Constituição  Federal  e 

disciplina  da  Lei  Federal  nº  8.745/93,  sob  pena  de  ser  considerada 

inadmissível  a  contratação  sob  regime  especial  para  atender  atividades 

permanentes do Município (vide TJRS, ADIN 70000646679), até porque não se  

faz transparente o critério de atribuição do valor dos serviços terceirizados que 

foram  convertidos  em  relação  ao  mercado  de  trabalho.  A  conversão  de 

obrigação  de  replantio  de  árvores  por  serviços  de  mão-de-obra  para 

conservação  de  praças  e  parques  poderia  caracterizar,  portanto,  uma  forma 

indireta  de  contratação  temporária  de  trabalhadores  para  atividades  de 

finalidade pública típicas da Administração, burlando-se o certame público.

Outro  aspecto  preocupante  seria  a  possibilidade  de  os 

empregados  utilizados  pelos  empreendedores  privados  para  o  cumprimento 

das  ações  de  gestão  e  manejo  da  arborização  urbana,  no  adimplemento  da 

dívida decorrente do plantio da compensação ambiental, buscarem os mesmos 

direitos  conferidos  aos  trabalhadores  vinculados  à  Administração  Pública  a 

teor  do princípio  da  isonomia  e  da proibição  preceituada  no artigo  7º,  inciso 

XXXII, da CF, no que se refere à distinção laborativa. 

A  rigor,  estariam  as  empresas  de  construção  civil  efetuando 

indiretamente,  o  pagamento  de  serviços  de  trabalhadores  cujo  dever  legal 

seria  do  Poder  Público  diretamente,  tudo  à  custa  da  degradação  impiedosa 

dos  recursos  ambientais  da  vegetação  arbórea  ainda  remanescente  no 

território de Porto Alegre.

Há  que  ser  erradicada  essa  prática,  como  forma  de  buscar-se 
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disciplinamento legal  para a gestão organizada e transparente da questão do 

manejo da arborização urbana. 

2.6.  Da  Garantia  da  Proibição  de  Retrocesso 

Ambiental. A Revogação do Decreto Municipal nº 15.418/06 pelo 

Decreto Municipal 17.232/2011. Redução dos Níveis de Proteção 

Ambiental - Redução da Quantidade de Mudas a Repor. Anulação 

Parcial  do  Decreto  Regulamentador.  Violação  do  Princípio  da 

Legalidade Ambiental Constitucional.

Conforme  foi  visto  acima,  o  direito  ao  meio  ambiente  sadio  e 

equilibrado  possui  traço  de  fundamentalidade,  constituindo  expressão  de  um 

valor  inerente  à  dignidade  da  pessoa  humana.  Segundo  JOSÉ AFONSO  DA 

SILVA, o artigo 225 da CF contempla normas distintas, sendo que no caput se 

inscreve  uma  norma-princípio  ou  norma-matriz  que  revela  o  direito  de 

todos ao meio ambiente equilibrado como um direito fundamental entre os 

direitos  sociais  do  Homem,  com  sua  característica  de  “direitos  a  serem 

realizados  e  direitos  a  não  serem  perturbados”. 38 O  marco  do 

Constitucionalismo Socioambiental, vimos, resulta na convergência necessária 

da  tutela  dos  direitos  sociais  e  ecológicos  como  direitos  fundamentais 

inseridos  no  rol  dos  conteúdos  permanentes  de  nossa  ordem  constitucional, 

devendo, pois, serem protegidos contra a ação supressiva, restritiva e mesmo 

erosiva  por  parte  dos Órgãos estatais  (legislador  e  administrador),  sob pena 

de  violação  ao  princípio  (garantia)  da  proibição  de  retrocesso 

ambiental.

Incumbe  ao  ente  estatal,  in  casu,  o  Município,  adotar  de  forma 

progressiva  medidas  positivas  eficientes  no sentido  de assegurar  a  tutela  da 

38 Direito Ambiental Municipal. 8ª ed. Atualizada. São Paulo:Malheiros. 2010, págs. 52 e 70.
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flora urbana, porque possui deveres de proteção desse bem jurídico. Vedada a 

atuação  do  gestor  municipal  que  se  mostre  excessiva,  intervindo, 

negativamente, na esfera de proteção de direitos fundamentais, ou violando o 

núcleo essencial do direito fundamental  ao meio ambiente (art. 225 e 

§§, da CF), nem deixar de atuar, ou atuar de forma insuficiente, quando lhe é 

imposto  juridicamente  agir.  Não  poderá,  portanto,  eliminar determinadas 

posições  jurídicas  já  consolidadas ,  como  é  o  caso  do  novo  Decreto 

Municipal,  ora vergastado, que reverteu os níveis de efetividade da reparação 

dos danos causados pelos empreendimentos imobiliários, reduzindo o número 

de mudas de árvores a serem plantadas como medida compensatória. Além da 

tabela de compensação de mudas, todos os dispositivos aludidos na narrativa 

fática  do  subitem  1  (Dos  Fatos),  que  flexibilizaram  as  medidas  do  Decreto 

anterior,  ou  importaram  retrogradação das  exigências  que  tutelavam mais 

fortemente o manejo  sustentável  na gestão pública  da arborização,  merecem 

firme repulsa do sistema de justiça estatal.

Aplica-se  à  situação  fática  ora  examinada  a  cláusula  da 

proibição  do  retrocesso  socioambiental.  De  notar  que  o  Município 

buscou desincumbir-se da tarefa constitucional imposta ao Estado, em sede de 

direitos fundamentais (meio ambiente equilibrado - art. 225 e §§, CF), criando 

seu  sistema  de  proteção  dos  recursos  ambientais  da  flora  de  Porto  Alegre 

(florestas,  bosques,  árvores,  arbustos  e  demais  formas  de  vegetação). 

Concretizou o núcleo essencial do princípio constitucional ambiental,  editando 

norma  de  nível  primário,  a  Lei  Complementar  Municipal  65/81,  que  dispõe 

sobre  o  controle  das  atividades  humanas  que  ocasionem danos  à  flora  ou  à 

paisagem urbana (poluição ambiental - art. 1º, III )  e a regulamentação 

que  se  deu  por  meio  do  Decreto  Municipal  nº  8.186/83,  o  qual  prevê  a 

imunidade  do  corte  das  árvores  da  Cidade  e,  para  os  casos  de  supressão 

arbórea, estabeleceu a exigência de reposição com espécimes da flora nativa 

(art.  2º,  §  3º).  O  Decreto  Municipal  nº  15.418/06,  a  seu  turno,  dando 

concretização  ao  princípio  da  reparação  integral  (poluidor-pagador/usuário-

pagador)  e  regulamentando  o  mandamento  constitucional  (art.  225,  CF), 
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cumpriu  uma  obrigação  prestacional  positiva determinando  que  o 

número  de  mudas  exóticas  ou  nativas  a  serem  plantadas,  para  cada  árvore 

cortada, tinha como balizador o total máximo de 15 (quinze) mudas (altura 

acima  de  10  metros,  variando  para  árvores  mais  baixas) ,  secundando  o 

parâmetro estabelecido no artigo 8º do Código Florestal Estadual (Lei Estadual  

nº 9.519/92), conforme tabela comparativa abaixo.  

Sucede,  contudo,  que  o  Decreto  Municipal  nº  17.232/2011 

inovou, originariamente, a ordem jurídica local, revogando o Decreto 

15.418/06, que já havia se incorporado ao patrimônio jurídico da coletividade,  

concretizando, em determinado grau, um direito socioambiental e desbordando 

dos  parâmetros  de  replantio  obrigatório  de  mudas  para  cada  árvore  cortada 

previstos  no  Código  Florestal  Estadual,  Lei  Estadual  nº  9.519/92.  39 O  novo 

Decreto  criou  situação  jurídica  nova,  não  prevista  em  Lei,  para  reduzir  o 

número de mudas a serem replantadas como  medida compensatória  nos 

casos  de  supressão,  corte  raso  ou  transplante  de  árvores  que  estavam 

presentes no ambiente urbano da Cidade. O novo ato administrativo revogou o 

nível  de  concretização  que  havia  sido  promovido  anteriormente  pelo 

Administrador  à  norma  constitucional  fundamental  (socioambiental), 

destruindo,  com  a  nova  situação  jurídica,  uma  garantia  institucional  da 

coletividade  e  um  direito  subjetivo  negativo  plenamente  justiciável 

(possível  impugnar  em juízo  medidas  conflitantes  com o  conteúdo  da  norma 

constitucional).   O  Município  passou  a  vincular-se  ao  ato  que  era 

ambientalmente mais favorável à coletividade –  normas que reconhecem 

direitos sociais de caráter positivo - ,  ficando obrigado a abster-se de 

atentar contra a realização dada a esse direito social e ambiental. 

39 Op.cit.:  “O regulamento  inova a ordem jurídica,  mas não do mesmo modo que a lei.  A lei  inova,  
originariamente, ao passo que o regulamento inova de modo derivado, limitado, subordinado, ou seja,  
sem a autonomia da lei.  (...)No Brasil  não há nenhuma matéria reservada ao regulamento.  Todos os  
campos normativos são, em princípio, disciplináveis pela lei. Vigora, pois, ente nós, em relação ao campo  
de  ação  do  ato  legislativo,  o  princípio  da  universalidade  da  lei.  Ademais,  apenas  a  lei  pode,  
originariamente, inovar a ordem jurídica para criar direitos e obrigações e para restringir a liberdade e a  
propriedade.”  (Atividade Legislativa...,p. 280).
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A  proibição  de  retrocesso  em  matéria  ambiental 

(social)  limita  a  reversibilidade  dos  direitos  socioambientais  realizados, 

instituídos e garantidos por normas de direitos sociais e ecológicos. Se houver 

uma mudança negativa superveniente de critérios protetivos do direito do meio 

ambiente  concretizado  (forma  como  estão  ocorrendo  as  conversões  de 

medidas  compensatórias  atualmente),  ocorre  uma clara  violação  ao  princípio 

da  proteção  da  confiança  e  da  segurança  dos  cidadãos  no  âmbito 

socioambiental  e  no  núcleo  essencial  da  existência  mínima  inerente  ao 

respeito  à  dignidade  da  pessoa  humana.   Impõe-se  um  limite  jurídico  ao 

administrador e ao legislador, que deverão praticar política compatível com os 

direitos ambientais concretos (tabela de mudas a plantar que vigia no Decreto 

anterior) porque criadas expectativas subjetivas a serem garantidas, sob pena 

de estar-se chancelando uma fraude à Constituição e ao núcleo essencial  do 

direito socioambiental. 

Tabelas Comparativas
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Com relação à discricionariedade do administrador para modificações 

das medidas que realizam/concretizam o direito fundamental do meio ambiente (assim 

como a liberdade de conformação do legislador), CANOTILHO assenta a ideia de que 

os  princípios  do  Estado  de  Direito  e  o  núcleo  essencial  dos  direitos  sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, vinculam a atividade dos Órgãos e Poderes:

“O princípio da  proibição de retrocesso social  pode formular-se assim: o 
núcleo  essencial  dos  direitos  sociais  já  realizado  e  efetivado  através  de  
medidas  legislativas  (‘lei  de  segurança  social’,  lei  do  subsídio  de  
desemprego’,  ‘lei  do  serviço  de  saúde’)  deve  considerar-se  
constitucionalmente  garantido,  sendo  inconstitucionais  quaisquer  medidas  
estaduais  que,  sem  a  criação  de  outros  esquemas  alternativos  ou  
compensatórios,  se traduzam,  na prática,  numa ‘anulação’,  ‘revogação’  ou  
‘aniquilação’  pura  e  simples  desse  núcleo  essencial.  A  liberdade  de  
conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade têm como limite o  
núcleo  essencial  já  realizado,  sobretudo  quando  o  núcleo  essencial  se  
reconduz à garantia do mínimo de existência condigna inerente ao respeito  
pela dignidade da pessoa humana.”40

40 CANOTILHO,  J.J.  Gomes.  Direito  Constitucional  e  Teoria  da  Constituição.  7ª  ed. 
Coimbra:Almedina, p.339-40
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Em suma, haja vista que se está diante de direitos de prestação em 

sentido amplo (positivos) que comportam exigibilidade de prestações de caráter fático 

ou normativo (jurídica),  uma vez estabelecidos direitos subjetivos da coletividade a 

determinadas  posições  jurídicas  já  consolidadas,  impende  a  invocação  da  tutela 

jurisdicional para assegurar o direito subjetivo de defesa de proibição das intervenções 

administrativas que eliminem, reduzam ou suprimam aquelas posições consolidadas, 

caso  dos  critérios  do  Decreto  anterior  que  deverão  ser  mantidos,  sob  pena  de 

retrocesso ou regressividade socioambiental.41

Oportuno  propugnar  que  o  provimento  jurisdicional  invocado  via  da 

presente  demanda  deverá  considerar  todos  os  dispositivos  elencados  quando  da 

exposição inicial dos fatos, os quais foram flexibilizados pelo novo Decreto, a merecer 

total repulsa com a plena invalidação ab initio,  repristinando-se ou revigorando-se os 

artigos  do  Decreto  15.418/2006  que  eram  mais  protetivos  ao  bem  ambiental  em 

questão.

2.6.  Da  Arborização  Urbana.  Criação  de  Espaços 

Arborizados. Espaços Verdes de Lazer e Recreação.

A  carência  de  áreas  verdes  nas  zonas  urbanas  do  País  é  fato 

comprovado pelo  Instituto Brasileiro  de Geografia  e  Estatística  no novo Censo de 

2010, onde 1/3 (um terço) dos domicílios urbanos não tem uma árvore sequer em seu 

entorno (vide notícia de 28.05.2012, no Jornal O Sul, pág.2). A Fundação SOS Mata 

Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informam que de maio de 2010 

a maio de 2011 foram desmatados mais de 13 mil hectares de Mata Atlântica. 

Não há dúvida de que existem remanescentes de vegetação característica da Mata 

Atlântica  no  território  de  Porto  Alegre,  sendo  alarmante  a  informação  de  que, 

atualmente, restam apenas 7,9% da cobertura de vegetação desse Bioma no Brasil, 

41 SARLET, Ingo Wolfgang e Tiago Fensterseifer. Direito Constitucional Ambiental. São Paulo:RT, 
2008, p.55.
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aspecto que torna ainda mais relevante a séria questão ambiental posta na presente 

demanda (Correio do Povo, 30.05.2012, p.22).

LUÍS PAULO SIRVINSKAS ressalta os benefícios  que a  arborização 

urbana e os espaços verdes trazem para a Cidade, comparando-os ao saneamento 

básico quanto à importância para a saúde da população e à sadia qualidade de vida 

do homem:

“14.2. Espaços verdes de lazer e de recreação

Os  espaços  verdes  nos  centros  urbanos  são  destinados  ao  lazer  e  à  
recreação.  Pode-se  conceituar  lazer  como  o  tempo  livre,  a  folga,  o  
descanso,  e  a  recreação  como  o  divertimento,  o  prazer,  a  ocupação  
agradável  que  visa  ao  entretenimento.  Incluem-se  nesses  espaços  os  
bosques,  as  praias,  os  jardins,  os  parques,  as  praças  de  esportes,  os  
campos  de  futebol  com  muito  verde.  São  denominados  equipamentos 
urbanos os espaços destinados à comunidade.”

(...)

“A gestão ambiental urbana passaria a se preocupar com a qualidade de  
vida do homem nos centros urbanos. Assim, arborizar a cidade é melhorar a  
qualidade  de  vida.  É  diminuir  o  impacto  negativo  da  poluição.  Dessa  
maneira,  é  muito  agradável  andar  por  uma  rua  totalmente  arborizada,  
especialmente  numa cidade  litorânea,  onde  o  calor  é  intenso.  A  árvore  
urbana exerce funções específicas quanto ao clima, a qualidade do ar, o  
nível de ruídos, a paisagem, inclusive permite que os pássaros da cidade  
possam ali  se  instalar.  É importante  também plantar  e  valorizar  árvores  
típicas da região. Ressalte-se, por fim, que, se for plantada uma espécie  
arbórea inadequada, haverá mais transtornos do que benefícios.”

(...)

“Registre-se, ainda, que ‘uma árvore isolada pode transpirar, em média, 400  
litros de água por  dia,  produzindo um efeito  refrescante equivalente  a 5  
condicionadores de ar com capacidade de 2.500 kcal cada, funcionando 20  
horas  por  dia”  (Nessa  parte  o  autor  refere  o  Guia  de  Planejamento  e 
Manejo da Arborização Urbana, patrocinado pelo Governo do Estado de  
São  Paulo,  Secretaria  de  Energia,  Centrais  Elétricas  de  São  Paulo,  
Companhia Paulista de Força e Luz e Eletropaulo).

“Continua mais adiante: ‘a Arborização ainda contribui agindo sobre o lado  
físico e mental do homem, atenuando o sentimento de opressão frente às  
grandes  edificações.  Constitui-se  em  eficaz  filtro  de  ar  e  de  ruídos,  
exercendo ação purificadora por fixação de poeiras, partículas residuais e  
gases  tóxicos,  proporcionando  a  depuração  de  microorganismos  e  a  
reciclagem  de  ar  através  da  fotossíntese.  Exerce  ainda  influência  no  
balanço hídrico, atenua a temperatura e luminosidade, amortiza o impacto  
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das chuvas além de servir de abrigo à fauna. Em síntese, compatibilizar os  
benefícios da arborização com os equipamentos de utilidade pública não é  
tarefa das mais fáceis. ‘Plantar árvores certas nos lugares certos’ é, sem  
dúvida, a prática mais recomendada para os novos plantios.”

(...)

“Como  podemos  ver,  plantar  árvores  é  importante  para  minimizar  o  
aquecimento  global,  mas  tal  medida  pode  não  trazer  nenhum  efeito  
imediato se não vier acompanhada de outras igualmente importantes, às  
quais já nos referimos. O aquecimento global é um problema mundial, mas  
as medidas para o seu combate devem ser locais. E cada cidadão deverá  
dar sua contribuição, abrindo mão de parte de seu conforto em prol do meio  
ambiente.”42

A  arborização  urbana,  portanto,  integra  o  meio  ambiente  natural  e 

exerce um papel importante para o homem que vive nos grandes núcleos urbanizados. 

Os espaços existentes com áreas verdes são de extrema importância na formação do 

ambiente urbano de  uma cidade,  devendo  ser  preservados  em detrimento  de 

eventuais  construções.  As  áreas com arborização servem à ornamentação urbana 

(melhoria da qualidade ambiental  e paisagística da cidade); exercem funções vitais 

para  o  meio  ambiente  como  a  redução  da  poluição  atmosférica;  segurança  das 

calçadas como acompanhamento viário; valorizam a qualidade de vida local; exercem 

o  papel  de  barreira  acústica  e,  dentre  outras  incontáveis  vantagens,  auxiliam  no 

equilíbrio psicossocial do homem ao aproximá-lo de um ambiente mais natural.43

O meio ambiente torna, sensivelmente, mais rica a vida do ser humano, 

valendo anotar o ensinamento de JOSÉ AFONSO DA SILVA: 

O meio ambiente é a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e  
culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida humana. Por  
isso é que a preservação, a recuperação e a revitalização do meio ambiente  
hão de constituir uma preocupação do poder público e, consequentemente,  
do  direito,  porque  ele  forma  a  ambiência  (o  habitat)  no  qual  se  move,  
desenvolve, atua e se expande a vida humana.44

(...)

42 Manual de Direito Ambiental,  7ª ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo:Saraiva. 2009, 
págs. 612-616; 623 e 625.
43 Vide  artigo  “Árvores  Frutíferas  na  Arborização  das  Calçadas  do  Bairro  Santa  Felicidade  –  
Curitiba/PR e seus Benefícios Para a Sociedade” de Simone Valaski, José Adenilson de Carvalho e  
João Carlos Nucci,  publicado em  Geografia. Ensino & Pesquisa, v. 12, p. 972-985, 2008 – 
Santa Maria: UFSM.
44 Direito Urbanístico Brasileiro, 2ª ed. São Paulo, Malheiros, 1997, p. 435.
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“(...)nem toda área urbana arborizada entra no conceito de área verde” (...) “o  
verde,  a vegetação,  destinada em regra à recreação e ao lazer,  constitui  
aspecto  básico  do  conceito,  o  que  significa  que,  onde  isso  não  ocorrer,  
teremos arborização, mas não área verde, como é o caso de uma avenida ou  
uma alameda arborizada, porque, aqui, a vegetação é acessória, ainda que  
seja  muito  importante,  visto  que  também  cumpre  aquela  finalidade  de  
equilíbrio ambiental, além de servir de ornamentação da paisagem urbana e  
de sombreamento à via pública”.45

No Brasil, o dever jurídico de evitar a consumação de danos conhecidos 

ao meio ambiente -  princípio da prevenção – encontra respaldo em diplomas 

internacionais  como  o  Preâmbulo  da  Convenção  de  Basiléia  sobre  Controle  de 

Movimentos  Transfronteiriços  de Resíduos  Perigosos  e  seu  Depósito,  em 1989;  a 

partir da adesão à Convenção da Diversidade Biológica, 17.03.1998; do Princípio 1 da 

Declaração de Estocolmo de 1972; do Tratado de Maastricht sobre a União Europeia; 

do Princípio 8 da Declaração do Rio de Janeiro, em 1992; do disposto no artigo 225, § 

1º, inc. IV e § 3º da Constituição Federal e do artigo 54 da Lei nº 9.605, de 12.02.1998. 

Além disso, o retardo na adoção de medidas que venham a resguardar o patrimônio 

natural contraria a moralidade e a legalidade administrativas46, com o que é possível 

conectar o  princípio da prevenção ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, 

espinha dorsal dos regramentos da atividade administrativa.

No caso examinado no presente IC, deverá ser adotado o método de 

Interpretação Sistemática do Direito Constitucional e Ambiental, tendo-

se  por  objeto  o  bem jurídico-ambiental  em sua  totalidade  axiológica,  realizando  o 

intérprete  a  sistematização  dos  diversos  diplomas  normativos  acima  elencados, 

princípios de direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado e valores 

que aparecem de forma fragmentária e isolada, sem abstrair-se do diálogo com o todo 

do sistema jurídico. Realiza, assim, o exegeta, escolhas ou preferências que não se 

caracterizem como atividade substitutiva do legislador, mas que completem o trabalho 

deste,  num  processo  hermenêutico  sistematizante  da  conformação  teleológica  da 

45 Idem, ibid... p. 247-8
46 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípio da precaução no Direito Brasileiro e no Direito 
Internacional e Comparado. In VARELA, Marcelo Dias e PLATIAU, Ana Flávia Barros.  Princípio 
da Precaução, BH, Ed. Del Rey, 2004. p. 351-372.

47



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente

vontade  da  Lei  e  de  apreciação  dos  valores  que  sustentam  a  ordem  jurídico-

fundamental-ambiental interna.47

Essa interpretação de que deve ser dada prioridade na conversão das 

medidas compensatórias previstas no Decreto Municipal nº 17.232/2011 à aquisição 

de  áreas  verdes  urbanas  com  formação  vegetal  nativa,  também  se 

harmoniza, com os objetivos do artigo 7º, inciso IV, da Lei Complementar Municipal nº 

679, de 26 de agosto de 2011 (Lei do Sistema Municipal de Unidades de 

Conservação  da  Natureza  de  Porto  Alegre  –  SMUC-POA),  o  qual 

estabelece como dever do Município de Porto Alegre:  (IV) fomentar a criação e a  

manutenção de corredores ecológicos entre  as UCs,  por  meio de incentivos  

tributários,  recuperação  de  áreas  de  preservação  permanente  em  imóveis  

públicos ou privados, Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e  

outras iniciativas.

O artigo 26, inciso VI, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001), estabelece diretrizes gerais da política urbana, instituindo o  direito 

de preempção e que este será exercido sempre que o Poder Público necessitar de 

áreas para criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes urbanas, o que 

se verifica no caso das conversões das medidas compensatórias ora tratadas.

Essa posição de que os planos diretores das cidades devem ampliar os 

espaços  de  preservação  do  meio  ambiente,  impedindo  ou  reduzindo  as  áreas 

edificantes, e criando jardins, praças e cinturões verdes foi apreendida por LUÍS 

PAULO SIRVINSKAS:

“O Plano diretor e a lei de parcelamento do solo são instrumentos de controle  
eficiente de preservação dos poucos espaços verdes existentes nos grandes  
centros urbanos. É mediante tais instrumentos que se deve exigir também  
dos particulares a preservação desses espaços.  Nos lugares em que não  
houver espaços verdes suficientes, deve o Poder Público desapropriar áreas  
edificadas para a criação de parques, jardins, etc. Tais instrumentos também  
exigem que, em caso de projeto de arruamento, seja destinado um percentual  
mínimo de áreas verdes.”48

47 FREITAS,  Juarez.  A Interpretação Sistemática do Direito.  Malheiros  Editores:São  Paulo. 
1995, p. 50-51.
48 Manual de Direito Ambiental,  7ª ed. Revista, atualizada e ampliada.São Paulo:Saraiva.2009,p. 
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A Constituição de 1988 impôs ao Poder Público o dever de definir, em 

todas as unidades da Federação, sob  regime jurídico de especial proteção, 

áreas representativas de ecossistemas (aqui  incluem-se as áreas verdes urbanas), 

cujo  interesse  público  em  sua  conservação  decorre  da  relevância  dos  atributos 

naturais de que se revestem, sendo assim denominados os  espaços territoriais 

especialmente protegidos (art. 225,§ 1º,III, CF). As Compensações Ambientais 

oriundas  de  empreendimentos  imobiliários  e/ou  obras  civis  públicas  ou  privadas 

devem  ter  como  prioridade  de  destinação  a  criação  e  implantação  de  parques, 

reservas ecológicas,  unidades de conservação,  que podem ser consideradas como 

espécies características desses espaços ambientais e seus componentes. 

3. DA NECESSIDADE DA TUTELA ANTECIPADA.

O art. 11 da Lei 7.347/85 reza que, “na ação que tenha por objeto o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não-fazer, o juiz determinará o cumprimento da 

prestação  da  atividade  devida  ou  a  cessação  da  atividade  nociva,  sob  pena  de 

execução  específica,  ou  de  cominação  de  multa  diária,  se  esta  for  suficiente  e 

compatível, independentemente do requerimento do autor.”

O  mesmo  diploma  legal,  no  art.  12,  prevê  a  possibilidade  de 

concessão de mandado liminar,  com ou sem justificação prévia, em decisão 

sujeita a agravo. Esta norma foi, posteriormente, reafirmada e explicitada pelo disposto 

no art. 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e é aplicável à tutela jurisdicional 

do meio ambiente por força da redação do art. 21 da Lei 7.347/85. Em conformidade 

com aquele dispositivo, nas ações que tiverem por objeto o cumprimento de obrigação 

de  fazer  ou  não  fazer,  “sendo  relevante  o  fundamento  da  demanda  e  havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao Juiz conceder a tutela 

liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu”.

614.
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Do mesmo teor é o art. 461 do Código de Processo Civil. 

Como se percebe,  a  tutela  antecipada  está  amplamente  prevista  no 

ordenamento  jurídico  pátrio,  concretizando  o  princípio  da  celeridade  processual  e 

oferecendo efetividade à prestação jurisdicional.

NELSON NERY JR. assevera que a norma posta no parágrafo 3º do art. 

84 permite que o Juiz adiante a tutela de mérito:

“Esta  tutela  antecipatória  significa  que  o  Juiz  poderá  conceder,  liminar  e 
provisoriamente, o pedido mesmo deduzido em juízo. É como se estivesse 
julgando procedente, provisoriamente, o pedido. Somente estará autorizado a 
fazê-lo  se  estiverem  presentes:  a)  se  for  relevante  o  fundamento  da 
demanda; b) se houver justificado receio de ineficácia do provimento final”49.

Quanto  às  normas  protetivas  dos  direitos  fundamentais, 

MARINONI menciona que: 

(...) “dentro da sociedade atual, determinados bens são imprescindíveis para 
uma  organização  mais  justa.  Tais  bens  necessitam  ser  efetivamente 
garantidos,  e  para  tanto  são  instituídas  normas.  (...)  Portanto,  se  essas 
normas objetivam garantir bens imprescindíveis à vida social, é claro que sua 
violação,  por  si  só,  implica  em  transgressão  que  deve  ser 
imediatamente corrigida. Nas situações em que uma dessas normas é 
violada, não importa o ressarcimento do dano (não só porque o dano pode 
ainda não ter ocorrido, como também porque a pretensão à correção do ato 
contrário ao direito é independente da pretensão ao ressarcimento do dano) e 
a  punição  do violador  da  norma.  O que realmente interessa é dar 
efetividade à norma não observada” 50. 

Do mesmo autor, ressaltando a utilização da ação de remoção de 

ilícito para coibir atos que contrariam regras de direito material que proíbem um agir 

ou estabeleçam condutas de não-fazer para proteger direitos e que a ação processual 

deve ser capaz de remover os efeitos concretos do ato ilícito, consagrando o direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, CF), vale referir o seguinte 

trecho sobre a remoção do ilícito:

49 NERY JR., Nelson.  Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 6ª Ed., São Paulo: 
RT, 2002, p. 1400.
50 Idem.
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Tem-se, a partir daí,  a ideia de que devem existir  ações processuais 

destinadas apenas a dar atuação ao desejo das normas, seja evitando (ação inibitória 

negativa) ou impondo (ação inibitória positiva) condutas, seja eliminando o ato que, 

embora proibido, foi praticado (ação de remoção de ilícito).

Nesse exato momento é que entra em jogo o labor da doutrina que liga 

o dever de proteção estatal à norma de direito material, ou que é consciente de que a 

atuação do ordenamento jurídico requer a atuação de normas protetivas. As ações 

inibitória e de remoção do ilícito constituem resultados de uma construção dogmática 

preocupada em dar ao processo a possibilidade de atuação das normas. Par tanto, 

essa  elaboração  dogmática  não  só  parte  de  uma  interpretação  das 

regras  processuais  (arts.  461,  CPC  e  84,  CDC)  à  luz  do  direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva, como ainda é obrigada a pensar 

no procedimento como algo materialmente sumarizado, ou melhor, em procedimento 

que não admite a discussão do dano, e assim deve possuir cognição parcial, a qual 

é plenamente legitimada pela necessidade de atuação das normas de 

proteção.

A restrição da cognição em relação ao dano, nessas ações, encontra 

justificativa na necessidade de dar efetividade à norma. Portanto, não há nada de 

lesivo ao contraditório ou à igualdade em proibir a discussão de dano 

nas ações inibitórias e de remoção do ilícito. Arbitrário e irracional seria dar 

a um perito a possibilidade de substituir o juízo técnico que fundamentou a atuação do 

legislador ao proibir, por exemplo, a comercialização de um produto.51

 No  caso  em  tela,  uma  atuação  que  concretize  o  princípio  da 

prevenção, fundamental em matéria de Direito Ambiental, é necessária para que se 

consiga evitar que se renovem e se perpetuem os graves atos de conivência com a 

degradação sem reposição equivalente das áreas verdes urbanas cometidos pelo réu, 

51 MARINONI, Luiz Guilherme,  As ações inibitória e de remoção do ilícito (na dimensão do direito  

ambiental),  in  Mudanças  Climáticas,  Biodiversidade  e  Uso  Sustentável  de  Energia,  Instituto  “O 
Direito por um Planeta Verde”,  Congresso Internacional de Direito Ambiental, São Paulo, 2008, 
Volume 1, p. 357.
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quais  sejam,  a  aniquilação  da  compensação  ecológica/por  equivalente 

florístico no  município  de  Porto  Alegre,  trocada  por  pecúnia  e  revertida  em 

equipamentos,  maquinários  e  prestação  de  serviços  de  mão-de-obra  típicos  da 

atividade administrativa de gestão e manejo de áreas públicas. 

Por  outro  lado,  a  tutela  preventiva  de  remoção do ilícito possui 

caráter pedagógico-social, pois, corrigindo-se a transgressão, a eficácia da norma não 

observada é restabelecida, o que provoca efeito desestimulador à ocorrência de novas 

violações ao direito.

Importante lembrar que,  uma vez consumada a degradação ao meio 

ambiente,  bem  comum  de  todos,  a  sua  reparação  é  sempre  incerta  e,  quando 

possível, é muito onerosa, demonstrando assim, o periculum in mora. 

Indispensável, pois, para evitar a persistência do ilícito ambiental, seja 

concedida  a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, 

para o fim de determinar que o Município de Porto Alegre (Secretário do Meio 

Ambiente  e  a  Comissão  de  Gerenciamento  dos  Termos  de 

Compensação Vegetal - CGTCVs):

a)  Se  abstenha  de  realizar  novas  conversões  de  plantio 

compensatório  (art.  4º,  §  4º,  do  Decreto  17.232/2011), 

suspendendo-se  a  eficácia  dos  dispositivos  constantes  do 

Decreto nº  17.232/2011, art.  4º,  §  4º,  incisos  I  (manejo  da 

arborização pública)  e IV (fornecimento de bens materiais,  objetos, 

equipamentos  ou  prestação  de  serviços  de  manejo  e  gestão  de 

vegetação em áreas públicas); 

b)  Proceda  a  sustação de  todos  os  procedimentos  de 

Licenciamento  Ambiental  e  Autorizações  Especiais  de  Remoção, 

Transplante  e  Poda  de  Vegetais  (AERV,  AETV  e  AEPV),  em 

andamento,  onde  a  Comissão  de  Gerenciamento  de  Termos  de 

Compensação Vegetal  -  CGTCVs tenha autorizado a conversão do 
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plantio  compensatório  em  outras  obrigações  que  não  sejam  a 

aquisição de áreas verdes urbanas,  na  forma da  legislação 

local (Decreto nº 17.232/2011, art. 4º, § 4º, inc. VI – destinação de 

áreas  para  conservação  da  biodiversidade)  e/ou 

determinação  do  depósito  da  importância  correspondente  às 

UFMs  do  plantio  de  mudas  convertidas  equivalente  (art.  4º,  §  5º, 

Decreto nº 17.232/2011) em conta judicial  que somente poderá ser 

movimentada,  mediante  autorização  do  Juízo,  para  aquisição  de 

áreas  para  conservação  da  biodiversidade  (inc.  VI)/ 

aplicação  dos  recursos  oriundos  da  compensação 

ambiental na aquisição de áreas verdes urbanas  (art. 25, 

inc.  IV do Novo Código Florestal Federal, Lei 12.651/2012), até que 

ocorra o julgamento definitivo da presente ação;

c) Invalidar e/ou suspender, desde logo, a vigência do Anexo I 

do  Decreto Municipal  nº  17.232,  de 26 de agosto de 2011,  no que 

tange à quantidade de mudas de árvores previstas na  Tabela de 

Compensação de  vegetação  nativa  ou  exótica  suprimida, 

restabelecendo-se  os  critérios  de  compensação 

(reposição/replantio),  em quantidade de mudas de árvores a serem 

restituídas à coletividade, que estavam previstos no Decreto Municipal 

nº  15.418  de  20  de  dezembro  de  2006  (repristinação  da  tabela 

anterior), até que haja o julgamento definitivo do mérito da presente 

ação. 

Portanto, se faz necessária a concessão da medida de forma liminar 

para impedir a retomada das práticas lesivas ao meio ambiente.

4.  DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO:
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a) Proceda à anulação do ANEXO I do Decreto Municipal nº 17.232, 

de 26 de agosto de 2011,  no que tange à quantidade de mudas de 

árvores previstas na Tabela de Compensação de vegetação nativa 

ou  exótica  suprimida,  restabelecendo-se  os  critérios  de 

compensação (reposição/replantio) de mudas árvores, que estavam 

previstos no Decreto Municipal nº 15.418 de 20 de dezembro 

de  2006,  o  qual  preservava  as  proporções  definidas  pelo  Código 

Florestal  Estadual  (Lei  Estadual  nº  9.519/92),  tornando  definitiva  a 

antecipação de tutela jurisdicional antes pleiteada. 

Da mesma forma, a invalidação de todos os dispositivos do Decreto 

Municipal nº 17.232/2011, referidos na narrativa fática da petição inicial 

(item 1. Dos Fatos),  que importaram  violação à vedação de 

regressividade ou à garantia constitucional de proibição 

de  retrocesso  socioambiental  (repristinação  das  medidas 

administrativas  do  anterior  Decreto  que  concretizavam  o  núcleo 

essencial  do  direito  fundamental  ao  meio  ambiente  em  nível  mais 

avançado, à falta de legislação municipal com proteção equivalente).

b) A condenação ao Município de Porto Alegre à obrigação de 

fazer consistente em  que  o  plantio  compensatório  em  razão  de 

supressão, poda e/ou transplante de vegetação arbórea, previstos em 

Termos  de  Compensação  Vegetal  (TCVs),  seja  de  espécies 

nativas/frutíferas,  preferencialmente,  no  mesmo  imóvel 

onde  ocorreram  as  supressões  ou  transplantes e,  na 

impossibilidade  dessa  hipótese,  a  compensação  deverá 

ser executada, prioritariamente, no entorno ou no bairro 
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do  empreendimento  (art.  4º,  §  §  2º,  3º  e  4º,  do  DM 

17.232/2011). 

Nos casos de vegetais suprimidos em  logradouros públicos,  não 

havendo espaço adequado no mesmo local, o plantio deverá ocorrer no 

entorno,  para  que  se  mantenha  a  densidade  arbórea  das 

adjacências (art. 5º, § 1º, do DM 17.232/2011);

c) Impor  ao  réu  a  obrigação  de  não  fazer consistente  em 

abster-se de adotar decisões de conversões de plantio compensatório 

em razão de supressão e transplante de vegetação arbórea previstos 

em  TCVs,  em  serviços  de  manejo  da  arborização  pública 

(poda  e  jardinagem  de  praças  parques  e  jardins),  mediante 

terceirização dos serviços de mão de obra fornecidos  pelo 

setor privado (art. 4º, § 4º, inc. I, do Decreto nº 17.232/2011), até que 

sejam  definidos  critérios,  por  lei  formal  ou  ato  administrativo,  que 

priorizem  a  implantação  e  destinação  de  áreas  verdes  urbanas 

para conservação da biodiversidade, cumprindo-se o comando 

e a finalidade das leis ambientais mais protetivas, tornando definitiva a 

antecipação de tutela antes concedida. 

d) Impor  ao  réu  a  obrigação  de  não  fazer consistente  em 

suspender as decisões de conversões de plantio compensatório por 

motivo de supressão e transplante de vegetação arbórea previstos em 

TCVs,  em  fornecimento  de  objetos,  bens  materiais, 

equipamentos, veículos, etc., ou serviços de mão de obra 

terceirizada  a  serem utilizados  no  manejo  e  gestão  da 

vegetação em  áreas  públicas  (art.  4º,  §  4º,  inc.  IV,  Decreto 

17.232/2011),  até que sejam definidos  critérios,  por lei  formal ou ato 

administrativo,  que  priorizem  a  implantação  e  destinação  de  áreas 
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verdes  urbanas para  conservação da biodiversidade,  em 

cumprimento à legislação ambiental mais protetiva, tornando definitiva a 

antecipação de tutela antes concedida.

e) Condenação  do  Réu  à  prestação  positiva  de  caráter 

fático e normativo  (direito subjetivo  da coletividade) 

no sentido de que elabore, preferencialmente por meio de lei, um 

Plano  de  Ação  Ambiental com  estabelecimento  de  uma 

evolutiva  e  duradoura  Política  de  Implantação  e 

Preservação  de  Espaços  Territoriais  Especialmente 

Protegidos  (Gestão  Ambiental  Urbana  para 

zoneamento  de  espaços/áreas  verdes  urbanas,  art. 

225,  §  1º,  inc.  III,  CF),  tomando  em  conta  um  regime 

jurídico especial para áreas verdes urbanas,  procedendo-se  à 

exegese  sistemática  da  legislação  ambiental em  níveis 

federal,  estadual  e  municipal,  compatibilizando  o  Decreto 

regulamentador em questão com a Constituição Federal, para o fim de 

que, nas decisões de conversão de plantio compensatório em 

razão de supressão,  transplante e poda de vegetação, ou nos casos de 

autorizações  e  licenciamentos  ambientais  futuros,  exija  dos 

empreendedores públicos ou privados o seguinte:

 1º) A obrigatoriedade legal da aplicação em Áreas Verdes 

Urbanas  dos  recursos  financeiros  oriundos  da 

compensação  ambiental,  sob  a  forma  de  compensação 

ecológica  como  recomposição  natural  pelo  dano  ambiental, 

assegurando-se a substituição do bem lesado por outro que conserve 

as  funções  ecológicas  equivalentes  –  preservação  de 

ecossistema semelhante em área que garanta a evolução 

e a ocorrência dos processos ecológicos essenciais (art. 
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225,  §  1º,  I,  CF),  com  importância  em  biodiversidade  igual  ou 

superior à área compensada (art. 225, § 1º, II, CF). 

2º) Que seja assegurado o dever de concretização da finalidade 

legal  prevista  no  artigo  163  do  Código  Estadual  do  Meio 

Ambiente (Lei  Estadual  nº  11.520/2000),  obrigando-se  a 

implementação de medidas que garantam a conservação 

de áreas significativas da vegetação suprimida por obras 

públicas ou particulares, erigindo-se, nas hipóteses de conversão, 

como opção preferencial a prevista no inciso VI do artigo 4º do Decreto 

Municipal  nº  17.232/2011,  que  permite  a  compensação  por  meio  da 

aquisição  e  destinação  de  áreas  para  conservação  da 

biodiversidade. Esses preceitos normativos devem ser interpretados 

e aplicados em combinação com os seguintes dispositivos do sistema 

jurídico: Artigo 25, inciso IV, do Novo Código Florestal Federal (Lei nº 

12.651, de 25.05.2012), com a aplicação dos recursos oriundos 

da compensação ambiental na aquisição de áreas verdes 

urbanas;  artigo 17 da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006), a 

supressão da vegetação do Bioma fica condicionada à compensação 

por  destinação de área equivalente  à extensão da área 

desmatada,  com as mesmas características  ecológicas, 

na mesma bacia ou microbacia hidrográfica.52 

52 Deverá  ser  interpretado e aplicado o sistema normativo infraconstitucional  em consonância  com o 
Princípio da Sustentabilidade, que tem caráter vinculante e comprometido com o bem-estar das gerações 
presentes e futuras, merecendo serem citados, além dos referidos, os seguintes dispositivos a amparar a 
concepção  sustentada  na  ação  civil  pública:  Artigo  23  do  Código  Florestal  Estadual  (Lei  Estadual 
9.519/92),  a  supressão  da  vegetação  deverá  ser  compensada  com  a  preservação  de 
ecossistema  semelhante  em  área  que  garanta  a  evolução  e  a  ocorrência  de 
processos ecológicos; artigos 236 da Lei Orgânica do Município que assegura espaços livres 
de impermeabilização no território municipal, 236, § 1º, VI, que impõe o dever de manter 
as matas remanescentes de Porto Alegre e fomentar o florestamento ecológico,  240 

que impõe o dever de implantar e manter áreas verdes, 242 que impõe o dever de expandir 
a arborização dos logradouros da área urbana com 50% de árvores frutíferas; artigo 18, 
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3º) Que a área equivalente à área desmatada a ser adquirida 

como compensação ecológica – reparação por equivalente 

-  deverá  ter  localização,  sempre que possível,  levando-se em conta 

áreas onde haja a integração com a mesma microbacia, sub-bacia, ou 

bacia  hidrográfica  existente  no  Município  ou  Região  Metropolitana 

(atendimento  aos  Planos  de  Bacias  Hidrográficas  existentes53), 

prioritariamente  nas  cabeceiras  dos  rios;  áreas  com  zoneamento 

ecológico-econômico considerado de relevância ambiental previsto no 

PDDUA (ex. AEPANs,  Corredores Ecológicos,  Praças e Parques 

Naturais);  proximidade  com  áreas  livres  permeáveis  vegetadas  já 

definidas em projetos urbanísticos (art.112, PDDUA); proximidade com 

Unidades de Conservação já implantadas e previstas para instalação 

em Porto Alegre, ou outras áreas legalmente protegidas.

f) A citação do Município de Porto Alegre para que, querendo, ofereça 

contestação à presente ação civil pública;

g)  A  expedição  de  ordem  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado 

requisitando-se, no prazo de 30 (trinta) dias, a realização de inspeção 

extraordinária no  Município  de  Porto  Alegre  a  fim  de  avaliar  a 

regularidade e probidade administrativa dos critérios e procedimentos 

utilizados  pela  SMAM  na  conversão  e  aplicação  das  importâncias 

provenientes  de  Medidas  Compensatórias  decorrentes  do  corte  de 

inciso III, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (Lei Complementar nº 434/99), que 
impõe o  Programa de Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Urbanas e artigo 5º, 
inciso IV e 7º, inciso, IV da Resolução nº 05 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – determinando 
que os passeios públicos deverão manter, no mínimo 40% da área vegetada e programas 

de atração da fauna na arborização de logradouros constituindo corredores de ligação com áreas 
verdes adjacentes.
53 Poderá  ser  adotado  como  critério  aplicativo  analógico  para  a  decisão  judicial  ora  pretendida,  os 
mesmos parâmetros que servem para localização da Reserva Legal (em área rural) utilizados pelo novo 
Código Florestal Federal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, no artigo 14, que são, praticamente, os 
mesmos que existiam para a  reserva legal urbana no anterior Código, Lei nº 4.771/65:  Art. 14. A 
localização de área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos  
e critérios: I – o plano de bacia hidrográfica; II – o Zoneamento Ecológico-Econômico; III – a formação de  
corredores  ecológicos  com  outra  Reserva  Legal,  Área  de  Preservação  Permanente,  Unidade  de  
Conservação ou outra área legalmente protegida; IV – as áreas de maior importância para a conservação  
da biodiversidade; e V – as áreas de maior fragibilidade ambiental.
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vegetação na área urbana, encaminhando-se cópia do levantamento de 

fls. 174 a 193, do Inquérito Civil apenso.

h) A produção de todas as provas em direito admitidas;

i)  A  condenação  do  Município  de  Porto  Alegre  aos  ônus  da 

sucumbência. 

Dá-se à causa o valor de alçada: R$ 1.193,50.

Nesses termos, pede deferimento.

Porto Alegre, 03 de outubro de 2012.

Carlos Roberto Lima Paganella,            Alexandre Sikinowsk Saltz,

Promotor de Justiça.                            Promotor de Justiça.

Ana Maria Moreira Marchesan,              Annelise Monteiro Steigleder,

Promotora de Justiça.                         Promotora de Justiça.
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