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1 INTRODUÇÃO 

As áreas protegidas e sua regulamentação jurídica são de relevante 

importância pela sua inovação dentro da área do direito e em especial, pela sua 

característica sócio ambiental, que tem uma significativa contribuição na formação 

profissional e que permite um interessante campo de dedicação a pesquisa. 

O presente trabalho pretende apresentar a evolução do entendimento do 

bem ambiental no Brasil após a Constituição Federal de 1988, o surgimento das 

áreas protegidas, a criação da Estação Ecológica Juréia Itatins e sua 

transformação em Mosaico. 

    

2 OBJETIVOS  

Estudar o meio ambiente antes e depois da Constituição Federal de 1988; 

Analisar as áreas protegidas; Caracterizar as Unidades de Conservação; 

Descrever a criação da Estação Ecológica Juréia Itatins; Avaliar os problemas 

com sua implantação; Traçar as mudanças para o Mosaico. 

 

3 METODOLOGIA 

 Adotando o método dedutivo, o ponto de partida é a evolução do 

pensamento da sociedade brasileira nas questões afetas ao meio ambiente, até 

chegar à segunda parte do trabalho, com a análise particularizada da Estação 

Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), através de dados históricos, e as discussões após 

a transformação em Mosaico de Unidades de Conservação da Juréia-Itatins 

regulamentando as ocupações. 

 

4 RESUMO E DESENVOLVIMENTO 

Na atualidade, a tutela jurídica do ambiente é uma exigência mundial, que 

vem evoluindo desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada 

pela ONU em sua Resolução 217-A de 1948(III), e o Princípio I da Declaração de 

Estocolmo de 1972. 

A Constituição Brasileira não ficou indiferente a essa evolução normativa 

ao dispor, no seu artigo 225, principio fundamentais que demonstram a forte 

consciência e a preocupação ecológica dos povos civilizados, inovando inclusive 
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no campo penal. Na doutrina, o meio ambiente é classificado como direito de 3ª 

geração, isto porque, o comando dessa norma constitucional, determina que ele 

deve ser alcançado com a melhoria de vida, através de um ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

O artigo 225 prevê a possibilidade de criação de espaços territoriais 

protegidos, visando à proteção ambiental. É um importante papel entre as 

medidas preventivas, permitindo a manutenção e a recuperação de atributos 

naturais, permitindo o uso desses recursos, e garantindo sua manutenção no 

longo prazo, em condições regulares. 

As Unidades de Conservação são Espaços Territoriais Especialmente 

Protegidos e foram regulamentadas pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Essas 

Unidades de Conservação estão divididas em dois grupos: Unidades de Proteção 

Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral são “espaços territoriais” cuja 

manutenção dos ecossistemas estão livre de alterações causadas por 

interferência humana, admitido apenas o uso indireto (não envolve consumo, 

coleta, dano ou destruição) dos atributos naturais (art. 2º, VI, Lei nº 9.985/00 – 

SNUC). Compõem esse grupo as seguintes categorias: Estação Ecológica, 

Reserva Biológica, Parque Nacional (Estadual e Natural Municipal), Monumento 

Natural e Refúgio da Vida Silvestre (art. 8º, Lei nº 9.985/00 – SNUC). 

As Unidades de Uso Sustentável são “espaços territoriais” cuja 

exploração do ambiente ocorre de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e 

os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente 

viável (art. 2º, XI, Lei nº 9.985/00 – SNUC). Compõem esse grupo as seguintes 

categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 

Floresta Nacional (Estadual e Municipal), Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (art. 14, Lei n° 9.985/00 – SNUC). 

No Estado de São Paulo, existia, desde 1958, a Reserva Estadual dos 

Itatins (Decreto nº 31.650), que precedeu o surgimento, em 1986, da Estação 

Ecológica de Juréia-Itatins, criada sob a égide da Lei nº 6.902, de 27 de abril de 
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1981, a qual estabelecia o regime das estações ecológicas e áreas de proteção 

ambiental. Assim como a grande maioria das unidades de conservação 

brasileiras, foi criada em terras de domínio particular, e sobre uma malha fundiária 

com sobreposições de títulos e áreas griladas. Além disso, incorporou-se às áreas 

de uso tradicional caiçara, resultando um mosaico de ocupação humana. 

Esse fato, aliado à falta de política pública voltada para as comunidades 

tradicionais, pressionou alguns deputados a apresentarem o projeto de Lei 

613/04, o qual retirava dos limites dessa Unidade de Conservação todas as áreas 

que se encontravam ocupadas, transformando-as em Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável. A Secretaria do Meio Ambiente apresentou 

proposta substitutiva, com maior rigor técnico, em que as áreas ocupadas eram 

subtraídas da estação ecológica e criadas diversas outras unidades de 

conservação, tanto de uso sustentável como de proteção integral. Esse 

substitutivo foi aprovado pela Assembléia Legislativa em 21 de Novembro de 

2006 e gerou a Lei 12.406, de 12 de Dezembro de 2006, transformando a 

Estação Ecológica de Juréia-Itatins em um mosaico de Unidades de conservação 

da Juréia-Itatins. 

O Ministério Público promoveu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

o que resultou numa nova reclassificação das áreas inseridas na Estação 

Ecológica pela Lei 14.982/2013. 
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