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RESUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

O trabalho demonstra o dever estatal e social em proteger a vegetação de restinga no 

Litoral Norte de São Paulo, em suas diversas modalidades, já que se trata de área de 

preservação permanente (APP), o que demonstra a relevância do projeto. Com o 

advento da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal), a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB) vinha negando aplicação da Resolução n° 303/2002 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que define, estipula parâmetros 

e limita as APPs. Assim, o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública n° 0000104-

36.2016.4.03.6135 contra a CETESB. Utilizam-se nessa pesquisa informações do 

Procedimento Administrativo n° 1.34.033.000210/2016-52 do Ministério Público 

Federal, que acompanha a referida ação. O objetivo geral desta pesquisa foi 

demonstrar a compatibilidade entre a Resolução CONAMA 303/2002 com o 

ordenamento jurídico vigente. Para tanto, utilizaram-se doutrinas, julgados e o 

procedimento supracitado a partir dos métodos dedutivo e qualitativo.    

INTRODUÇÃO  

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial para a qualidade de 

vida humana. A degradação ou manejo irresponsável de recursos ambientais acarreta 

dano irreparável a sociedade. Isso porque, muitas vezes, o ecossistema é prejudicado 

de forma a ensejar prejuízo de difícil ou, até mesmo, impossível reparação da 

qualidade ambiental. 

Tutela-se o meio ambiente por leis, atos normativos e atos administrativos, 

constituindo verdadeira política sistêmica de proteção ambiental, já que não se obtém 

o mínimo existencial para a vida humana com dignidade sem a proteção do meio 

ambiente. Entidades e órgãos da Administração Pública, dessa forma, criam, 

fiscalizam e aplicam medidas para a proteção do meio ambiente. 

A vegetação de restinga constitui espeço territorial com especial proteção do 

Estado. Trata-se de área de preservação permanente, conforme a Lei n° 12.651/2012 

(novo Código Florestal), o que acarreta uma proteção mais rígida que outras espécies 

de floresta também tuteladas. Segundo o Código Florestal (artigo 4°, inciso VI), 

considera-se área de preservação permanente de vegetação de restinga os acidentes 

geográficos que fixem dunas ou estabilizem mangues.  

Demais disso, a Resolução n° 303/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, 

conforme o artigo 6°, inciso II, da Lei n° 6.938/1981 – especificamente nos artigos 2°, 



inc. VIII, e 3°, inc. IX, alínea “a”, conceitua o que vem a ser restinga, informando se 

tratar de área de preservação permanente a vegetação de restinga existente na faixa 

mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha preamar máxima.  

No entanto, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) não 

vinha aplicando a referida resolução, com o argumento de que a norma estaria 

revogada. Dessa maneira, o órgão ambiental permitia a edificação de construções nas 

mencionadas áreas de preservação permanente. Isso ensejou a Ação Civil Pública n° 

0000104-36.2016.4.03.6135 proposta conjuntamente pelo Ministério Público do 

Estado de São Paulo – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente 

(GAEMA) – e Ministério Público Federal, com o escopo de obrigar a CETESB a 

considerar a Resolução CONAMA 303/2002 em seus processos administrativos. 

Não obstante haja decisão judicial que obrigue, em caráter provisório, a 

CETESB a aplicar a Resolução CONAMA 303/2002, o conflito ainda ocorre na Justiça, 

o que demonstra a atualidade do tema. Ademais, considerando que o meio ambiente 

é direito difuso, pois envolve um número indeterminado de pessoas, assim como é um 

direito fundamental, não restam dúvidas de que o tema relevante situação jurídica 

social. 

A pesquisa teve como referência o Procedimento Administrativo n° 

1.34.033.000210/2016-52 cuja titularidade é da Procuradoria da República em 

Caraguatatuba/SP, com a finalidade de acompanhar a referida ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público, sendo erigida por doutrinas, julgados, artigos 

científicos e informações constantes no Procedimento Administrativo n° 

1.34.033.000210/2016-52 a partir dos métodos dedutivo e qualitativo. 

OBJETIVOS 

- Demonstrar a compatibilidade entre a Resolução n° 303/2002 do CONAMA com o 

ordenamento jurídico vigente. 

- Apurar a natureza jurídica da vegetação de restinga. 

METODOLOGIA 

O trabalho foi elaborado por meio de doutrinas e julgados, bem como a partir 

do Procedimento Administrativo n° 1.34.033.000210/2016-52 da Procuradoria da 

República em Caraguatatuba e artigos científicos com o escopo de atingir os objetivos 

divulgados. A análise será em consonância com aspectos éticos, sociais e jurídicos, 

utilizando os métodos dedutivo e qualitativo, para que se atinja um resultado útil e, 

consequentemente, o estado de conhecimento. 



DESENVOLVIMENTO 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) vinha negando 

aplicação da Resolução n° 303/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), sob o argumento de que a referida resolução regulamentava a Lei n° 

4.771/1965 (antigo Código Florestal) que foi revogada pela Lei n° 12.651/2012 (novo 

Código Florestal). A resolução, segundo o órgão ambiental, teria sido revogada com 

o novo Código Florestal. Desse modo, o Ministério Público Federal e o Ministério 

Público do Estado de São Paulo, conjuntamente, propuseram a Ação Civil Pública n° 

0000104-36.2016.4.03.6135, com o escopo de obrigar a CETESB a considerar a 

Resolução CONAMA 303/2002. 

A Resolução n° 303/2002 do CONAMA detém ampla compatibilidade com o 

ordenamento jurídico constitucional e legal. Isso porque a proteção do meio ambiente, 

direito fundamento da 3ª dimensão, pressupõe interpretação integrativa e proteção 

sistêmica, o que fomenta um diálogo entre as fontes do direito que regulam a 

vegetação de restinga. 

O diálogo das fontes, teoria introduzida pelo Erik Jayme na Alemanha e trazida 

para o Brasil por Claudia Lima Marques, pressupõe que o direito deve ser interpretado 

de forma unitária, superando critérios clássicos de subsunção e integração da norma. 

Desse modo, verifica-se a melhor solução para a tutela dos direitos fundamentais a 

partir de uma compatibilidade entre as normas (em princípio em conflito) com a 

Constituição Federal (Sergio Malta Prado, 2013). 

O meio ambiente equilibrado e protegido é essencial para se possa viver com 

qualidade. A degradação irracional do meio ambiente acarreta em riscos para as 

presentes e futuras gerações. Assim, torna-se essencial uma tutela integral do meio 

ambiente.  

Cabe destacar que o marco mundial para um “despertar ecológico” foi a 

Conferência de Estocolmo, que ocorreu na Suécia em 1972, sendo promovida pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Na referida conferência, a qual participaram 

113 (cento e treze) países, deu-se um aviso global acerca dos riscos à existência da 

humanidade pela degradação em excesso do meio ambiente, o que não foi aceito pelo 

Brasil à época, já que preferia um desenvolvimento econômico “sujo” a uma pobreza 

sustentável. 

Isso não quer dizer que no Brasil à época da participação do Protocolo de 

Estocolmo (1972) não havia qualquer proteção ambiental, que, embora não fosse 



sistêmica, já tutelava a vegetação de restinga. Vale destacar, destarte, o artigo 2° da 

Lei n° 4.771/1965 (antigo Código Florestal), que considerava as florestas e 

vegetações naturais de restinga como áreas de preservação permanente. Observa-

se o que o antigo Código Florestal dizia: 

Art. 2° - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

Registra-se que as restingas, como áreas de preservação permanente, 

detinham funções de fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Com efeito, 

percebe-se que não houve definição dos mencionados ecossistemas. Aliás, ainda 

hoje, não se têm interpretações uniformes sobre quais são os espaços legais 

protegidos da vegetação de restinga.  

De acordo com o Parecer Técnico n° 01/2017-SEAP, elaborado pelo setor 

pericial do Ministério Público Federal, que subsidiou a Ação Civil Pública 0000104-

36.2016.4.03.6135 contra a CETESB, disponível no Procedimento Administrativo n° 

1.34.033.000210/2016-52 na sede da Procuradoria da República em 

Caraguatatuba/SP: 

Apesar de prever a proteção das restingas nos termos mencionados, a Lei n° 
4.771/1965 não trouxe consigo conceituação de tais ecossistemas, feições 
geomorfológicas ou áreas, fato este que até o presente gera interpretações 
incongruentes quanto a quais espaços territoriais são legalmente protegidos em se 
tratando de restingas. 

O artigo 2°, inciso VII, e o artigo 3°, inciso IX, alíneas “a” e “b”, da Resolução n° 

303/2002 do CONAMA, objeto de conflito entre a CETESB e o Ministério Público 

Federal e Estadual, defini e limita as áreas de preservação permanente, dentre elas 

as áreas de restinga. Cita-se abaixo os referidos dispositivos: 

Art. 2° - Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

VIII - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente 
alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes 
comunidades que recebem influência marinha, também consideradas comunidades 
edáfi cas por dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A cobertura 
vegetal nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se em praias, cordões arenosos, 
dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato 
herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado; 

Art. 3° Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

IX - nas restingas:  

a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; 
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função 
fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues; 



Desta feita, a vegetação de restinga, com a edição da resolução supracitada, 

ganha novo instrumento protetivo, considerando área de preservação permanente 

não apenas aquelas regiões cuja vegetação de restinga exerce função de fixar dunas 

ou estabilizar mangues, mas também na faixa litorânea de no mínimo 300m (trezentos 

metros) contados a partir da linha de preamar máxima. 

O novo Código Florestal – Lei n° 12.651/2012 – traz novo conceito, ao menos 

legal, para definição de restinga e área de preservação permanente, a saber: 

Art. 3° - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido 
por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência 
marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e 
depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e 
arbóreo, este último mais interiorizado; 

Art. 4° - Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 
para os efeitos desta Lei: 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

Art. 6° - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de 
interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas 
ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 

II - proteger as restingas ou veredas; 
 

Depreende-se dos artigos, incialmente, que a área de preservação permanente 

pode ocorrer tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais a partir de um critério 

normativo, seja por lei, no caso dos acidentes geográficos, ou por ato do chefe do 

Poder Executivo, observado nesse último caso o interesse social. Ademais, observa-

se que o artigo 4°, inciso VI, do Código Florestal detém a mesma redação de definição 

de restinga do Código Florestal revogado, o que, por certo, demonstra compatibilidade 

entre o atual Código Florestal e a Resolução CONAMA 303/2002. 

Aliás, conforme mencionado na Ação Civil Pública n° 0000104-

36.2016.4.03.6135 proposta conjuntamente pelo Ministério Público Federal e pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo, trata-se, em última análise, da aplicação 

do princípio in dubio pro natura. Isso porque havendo dúvida em qual norma aplicar, 

deve-se aplicar a norma mais benéfica ao meio ambiente, já que por se tratar de direito 

fundamental, considerando o efeito cliquet, é vedado o retrocesso (Luis Flávio Gomes, 

2008). 



Segundo Frederico Amado (2017, p. 57), “a incerteza científica milita em favor 

do meio e da saúde (in dúbio pro natura ou salute)”. Assim, considerando que o direito 

é tido como uma ciência jurídica que se relaciona com as demais ciências para regular 

determinada relação jurídica social, certo é que o princípio citado se amolda ao tema 

deste trabalho. Vale destacar que o referido preceito decorre do princípio da 

precaução. O princípio da precaução, em síntese, determina que havendo 

possibilidade de dano ambiental, isto é, sendo futuro e incerto o dano ao meio 

ambiente, deve-se adotar posturas para se obstar tal resultado.  

Não obstante o exposto, a CETESB, como informado acima, não vinha 

aplicando a Resolução CONAMA 303/2002, arguindo que a referida norma havia sido 

revogada, e, dessa forma, permitia a edificação de empreendimentos imobiliários e 

intervenções nas áreas de preservação permanente de vegetação de restinga 

constantes na faixa de 300m (trezentos metros) a contar da linha preamar máxima, 

conforme informações existentes na Ação Civil Pública n° 0000104-

36.2016.4.03.6135. Não se sabe o dano ambiental que as gerações presentes e 

futuras arcaram com a postura do órgão ambiental. Isso fomentou a mencionado ação 

civil pública proposta pelo Ministério Público que, em sede liminar, obrigou a CETESB 

a aplicar a Resolução CONAMA 303/2002.  

A mencionada decisão foi recorrida pela CETESB a partir da interposição do 

Agravo de Instrumento n° 0022587-35.2016.4.03.0000/SP perante o Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região (TRF3). O TRF3, na decisão do recurso, decidiu que 

cabe à CETESB, nos procedimentos administrativos de licenciamento e autorização 

ambiental, considerar a Resolução n° 303/2002 do CONAMA, inclusive o disposto no 

art. 3°, inc. IX, alínea “a”, caso a aplicação de resolução esteva relacionada no caso 

concreto. A ressalva da corte foi de que cabe à CETESB estabelecer os critérios 

técnicos sobre a restinga e sua eventual aplicação quando presente os pressupostos 

fáticos, tratando-se de poder discricionário da Administração Pública.  

Nesse norte, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em 

21/08/2017, após a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, expediu a 

Resolução SMA n° 82, de 21 de agosto de 2017, que represtinou os efeitos da 

Resolução SMA 09/09, passando novamente a considerar – ainda que de modo 

provisório, já que há ação civil em curso – a Resolução CONAMA 303/2002 para a 

proteção da restinga existente dentro dos 300m (trezentos metros) contados da linha 

preamar máxima. 



Cumpre ressaltar que a tutela sistêmica e direta do meio ambiente advém com 

a Lei n° 6.938/1981 que inaugura a Política Nacional do Meio Ambiente. No 

mencionado diploma legal, introduziu-se o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA) com o objetivo de instituir órgãos e entidades para proteção e melhoria 

da qualidade ambiental (artigo 6°, caput, da Lei n° 6.938/1981). Observa-se que os 

Estados-membros poderão criar, na seara estadual, a Política Estadual de Meio 

Ambiente, de modo supletivo e complementar ao SISNAMA, conforme o artigo 8°, 

inciso VII, da Lei Complementar n° 140/2011, in verbis: 

Art. 8° - São ações administrativas dos Estados:  

VII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o 
Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente;  
 

Dentre os órgãos que estruturam o referido sistema nacional de manutenção 

do equilibro ambiental, destaca-se o órgão consultivo e deliberativo – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) – com a função de criar normas e deliberar 

sobre padrões compatíveis com o meio ambiente e sua política de proteção. 

Acrescenta-se que, não obstante o órgão superior seja o Conselho de Governo (art. 

6°, inc. I, da Lei n° 6.938/198), é o CONAMA que, de fato, assume a principal função 

de criação de diretrizes para proteção ambiental.  

Demais disso, é competência do CONAMA a criação de normas para a criação 

e manutenção da qualidade ambiental, conforme informa o artigo 8°, inciso VII, da Lei 

n° 6.938/1981, a saber: 

Art. 8° - Compete ao CONAMA: 

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 
qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos. 

 

Além do CONAMA, destaca-se o órgão executor cuja função é fiscalizar e dar 

cumprimento as normas, políticas e diretrizes do governo para a proteção do meio 

ambiente (art. 6°, inciso IV, da Lei n° 6.938/1981). Nota-se, dessa forma, que o órgão 

executor deve fiscalizar e executar as normas de proteção ambiental, não lhe cabendo 

dispor sobre a aplicação ou não de alguma norma em razão de uma suposta 

revogação, embora, considerando o poder discricionário, deva verificar se há 

incidência da norma no caso concreto. 

Isso se deve ao fato de que o órgão estatal ambiental exerce função tipicamente 

administrativa a partir da prática de atos administrativos, com a finalidade de se dar 

cumprimento a lei e, consequentemente, ao interesse público. Dessa forma, a 

CETESB, entidade pública executora da lei ambiental no Estado de São Paulo, 



expede atos administrativos vinculados ao estrito cumprimento da lei ou atos 

administrativos discricionários para a proteção do interesse público e cumprimento da 

lei, observando, no entanto, nessa última modalidade, a conveniência e oportunidade 

para prática do ato.  

Ademais, a Resolução CONAMA 303/2002 também é ato normativo, o qual, em 

seu artigo 2°, VIII, e 3°, IX, estipula disposições genéricas, gerais e abstratas para a 

regulamentação e proteção das vegetações de restinga a partir de uma política de 

proteção ao meio ambiente. 

Noutro giro, vale ressaltar, segundo Celia Regina de Gouvia Souza e Graciele 

da Costa Luna (trabalho citado no Parecer Técnico n° 01/2017-SEAP, elaborado pelo 

setor pericial do Ministério Público Federal), que a floresta de restinga se encontra em 

situação alarmante no Litoral Norte do Estado de São Paulo, encontrando-se em 

Ubatuba/SP seu melhor estado de conservação. Vale transcrever um trecho do 

trabalho (2008, p. 14):  

A Floresta Alta de Restinga, em seu melhor estado de conservação, também ocorre 
somente em Ubatuba, recobrindo área total de 3,87 km². Os remanescentes alterados 
totalizam 27,65 km² nos quatro municípios.  

Assim, supondo que as florestas alta e baixa de Restinga ocupassem originalmente 
uma área total de 94,94 km² (somatória de LHT e LPT), então, como hoje restam 
apenas 34,86 km² de seus remanescentes, preservados e alterados, conclui-se que no 
Litoral Norte já foram devastados 63,28% dessas fitofisionomias. 
 

Acrescenta-se, ainda, que a vegetação de restinga não envolve apenas a flora, 

mas, também, a fauna que depende desse ecossistema para sua sobrevivência. 

Segundo o Parecer Técnico n° 01/2017-SEAP, disponível no Procedimento 

Administrativo n° 1.34.033.000210/2016-52 na sede da Procuradoria da República em 

Caraguatatuba/SP: 

Não só a vegetação, mas também a fauna associada a estas fitofisionomias de restinga 
é de significativa relevância ambiental. Destacam-se diversas espécies de aves 
florestais, residentes e endêmicas da planíce litorânea do sudeste (i.e., são aquelas 
encontradas somente neste determinado recorte de território, não ocorrendo em outras 
partes do mundo), a exemplo de: saíra-marrom (Tangara peruviana), maria-da-restinga 
(Phylloscartes kronei), tiê-sangue (Ramphocelus bresilius), jaó-do-litoral (Crypturellus 
noctivagus) e choquinha-cinzenta (Myrmotherula unicolor). 

Por fim, a Constituição Federal de 1988, tida para alguns como a “Constituição 

Verde”, eleva o meio ambiente ecologicamente equilibrado a um direito fundamental, 

de caráter difuso (envolve um número indeterminado de pessoas), com fruição 

coletiva (uso comum do povo) e afetando as presentes e futuras gerações (caráter 

intergeracional). Assim, a Lei Maior estipula a intervenção estatal obrigatória e o dever 

de participação social na proteção do meio ambiente.  



 

 

RESULTADOS 

A proteção da vegetação de restinga e a respectiva fauna encontrada nesse 

ecossistema enseja a concatenação de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado com a sadia qualidade de vida da pessoa. Desse modo, não restam 

dúvidas de que há obrigação legal e constitucional da CETESB, órgão ambiental 

executor do Estado de São Paulo, de proteger a vegetação de restinga (cuja natureza 

jurídica é de área de preservação permanente e espeço territorial especialmente 

protegido) com aplicação da Resolução CONAMA 303/2002 – a partir de um diálogo 

entre diferentes fontes do direito – para proteção e harmonização da dignidade 

humana com um meio ambiente equilibrado. 

Percebe-se que a restinga, área de preservação permanente, sofreu com os 

impactos de uma forte especulação imobiliária no Litoral Norte de São Paulo e uma 

proteção precária dos órgãos de proteção ambiental, especialmente a CETESB que 

não vinha aplicando a Resolução n° 303/2002 do CONAMA. Os princípios 

constitucionais da vedação ao retrocesso e do in dubio pro natura pressupõem que 

haja tutela sistêmica do meio ambiente, não sendo crível que a CETESB, órgão 

integrante do SISNAMA, deixasse de aplicar um ato normativo de proteção ambiental 

que guarda aplicabilidade com o Novo Código Florestal.  

Em síntese, infere-se que a subsunção da norma para sua aplicação ao fato 

concreto deve considerar as diversas fontes do direito para que haja, desse modo, a 

melhor aplicação do conjunto normativo. Nessa linha – considerando os julgamentos 

da Ação Civil Pública 0000104-36.2016.4.03.6135, que, inclusive, ensejaram a 

represtinação (ainda que temporária) dos efeitos da Resolução SMA 09/09, 

conferindo, novamente, proteção a vegetação de restinga existente dentro dos 300m 

(trezentos metros) contados da linha preamar máxima – certo é que há 

compatibilidade entre a Resolução CONAMA 303/2002 e o atual Código Florestal, 

constituindo fontes normativas diversas que se complementam por meio de um 

diálogo para a proteção do meio ambiente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A forte especulação imobiliária associada a uma escassa proteção ambiental e 

invasões clandestinas destinadas a residência ou exploração de recursos naturais 

constituem forte entrave a proteção da restinga na faixa litorânea de 300m (trezentos 



metros) a contar da linha preamar máxima, área de preservação permanente. É de 

suma importância que o órgão ambiental executor considere a Resolução n° 303/2002 

do CONAMA no exercício de sua atividade típica, isto é, de tutelar o meio ambiente, 

seja na emissão de licenças ambientais, na fiscalização de empreendimentos 

imobiliários ou do manejo indevido dos recursos naturais do espaço protegido. 

Isso porque não se constitui uma sociedade livre, justa e solidária sem a 

proteção do meio ambiente natural, objetivo fundamental da República, conforme o 

artigo 3°, inc. I, da Constituição Federal. Por fim, a proteção do meio ambiente, em 

última análise, influi na tutela da dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República Federativa do Brasil (Art. 1°, inc. III, da Constituição Federal). 
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