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Prefeito Municipal de São Paulo 

CONSTITUCIONAL,AMBIENTAL E SANITÁRIo.ARGUI
çÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. LEI 13.11312001 E DECRETO 
41.788/2002, DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO. 
PROIBIÇÃO DE MATERIAIS COM AMIANTO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL. CABIMENTO DE ADPF. 
AUSÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONVENÇÃO 162 DA 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 
9.055/1995. 

1. É cabível arguição de descumprimento de preceito funda
mental contra lei municipal que proíba utilização de materiais 
constituídos de amianto na construção civil. 

2. É inconstitucional o art. 21l da Lei (federal) 9.055, de 11l de 
junho de 1995, que autoriza utilização de amianto da variedade 
crisotila. 

3. Municípios têm competência legislativa, com fundamentos nos 
arts. 23, II,VI e VII, 30, I e 11, 196 e 225, da Constituição da Re
pública, para instituir norma mais protetiva ao ambiente e à saúde 
e proibir utilização de amianto, em conformidade com a Con
venção 162 da Organização Internacional do Trabalho, incorpo
rada ao ordenamento jurídico por meio do Decreto 162, de 22 
de maio de 1991. 

4. Segundo o Princípio 15 da Declaração da Conferencia Rio 92, 
que consolida o princípio da precaução, "falta de certeza científica 
absoluta não deverá ser utilizada como razão para postergar a ado
ção de medidas eficazes para impedir a degradação do meio affi
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biente". Em se tratando de amianto, os elementos colhidos pela 
ciência e pela experiência são suficientes para intensificar as me
didas protetivas do estado. Leis estaduais e municipais que am
pliem a proteção deficiente da lei federal devem ser acolhidas, 
para melhor concretização dos preceitos constitucionais. 

5. Parecer por conhecimento da arguição, por indeferimento de 
medida cautelar e por improcedência do pedido. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito funda

mental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Indústria, contra a Lei 13.113, de 16 

de março de 2001, e o Decreto 41.788, de 13 de março de 2002, 

ambos do Município de São Paulo, que versam sobre proibição do 

uso de materiais constituídos de amianto. 

Os atos normativos possuem o seguinte teor: 

Lei 13.113/2001 

Art. 1l1. Fica proibida na construção civil a utilização de ma
teriais, elementos construtivos e equipamentos constituídos 
por amianto. 

Art. 2l1. O Executivo vinculará, quando couber, a expedição 
dos documentos para Controle da Atividade de Obras e Edi
ficações de que trata o Capítulo 3l1. da Lei 11.228/92, a um 
termo de responsabilidade assinado pelo responsável técnico 
da obra. 

Art. 3l1. O Executivo procederá a ampla divulgação dos efei
tos nocivos provocados pelo contato e manuseio inadequa
dos do amianto. 

Parágrafo único. Qualquer pessoa é apta a fazer, ao órgão 
competente, denúncia do descumprimento da presente lei. 
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Art. 4.2 O descumprimento do disposto na presente lei ense
jará multa de 600 ([...]) UFIRs, dobrada se persistir a des
conformidade. 

Art. 5.2 O Executivo regulamentará a presente lei no prazo 
de 120 ([...]) dias a contar da data de sua publicação, dis
pondo, em especial, sobre as formas de controle e erradica
ção e substituição do amianto na construção civil. 

Art. 6.2 As despesas decorrentes da execução desta lei corre
rão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplemen
tadas se necessário. 

Art. 7.2 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Decreto 41.788/2002 

Art. 1.2 A Lei 13.113, de 16 de março de 2001, que proíbe a 

utilização de materiais, elementos construtivos e equipamen

tos constituídos por amianto na construção civil, fica regula

mentada nos termos deste decreto. 


Art. 2.2 Para efeito de aplicação da Lei 13.113, de 16 de 

março de 2001, ficam definidos os seguintes termos: 


I - amianto, também denominado asbesto, como designação 

genérica dada a minerais com estrutura fibrosa encontrados 

como minerais essenciais ou acessórios nas rochas magmáti

cas e metamórficas, a saber: 


a) crisotila, conhecida como asbesto branco, variedade fi

brosa do grupo da serpentina; 


b) crocidolita, conhecida como asbesto azul; amosita, conhe

cida como asbesto marrom; actinolita, antofilita e tremolita, 

variedades fibrosas do grupo dos anfibólios; 


c) qualquer mistura ou produto que contenha um ou mais 

tipos de amianto citados como parte integrante ou como 

contaminante, como o talco industrial, vermiculita e outros 

minerais, utilizados principalmente como isolantes térmicos 

e acústicos. 


II - materiais, elementos construtivos e equipamentos cons

tituídos por amianto são todos os produtos compostos ou 

formados, com quantidades variáveis, de fibra de amianto, ou 

misturados com produtos contendo amianto utilizados na 

construção civil, tais como: reservatório para líquido 
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mentos para cobertura, vedação e revestimentos, isolamento 
térmico e acústico, instalações hidráulicas, paredes e portas 
corta-fogo, divisórias e pisos. 

Art. 3Q OS órgãos da Administração Direta e Indireta do 
Município de São Paulo ficam proibidos de instalar, a partir 
da publicação deste decreto, em suas edificações e depen
dências, assim como adquirir, materiais produzidos com 
qualquer tipo de amianto e produtos que contenham este 
mineral, ressalvadas as licitações e contratos em andamento. 

Parágrafo único. Será obrigatória a inserção, nas placas indi
cativas das obras públicas municipais, da seguinte mensagem 
"Nesta obra não utilizamos amianto ou produtos derivados, 
pois são prejudiciais à saúde". 

Art. 4.2 Observado o prazo previsto no artigo 1 Q da Lei Esta
dual 10.813, de 24 de maio de 2001, a expedição dos docu
mentos constantes do Capítulo 3 da Lei 11.228, de 25 de 
junho de 1992 (Código de Obras e Edificações), fica condi
cionada à assinatura de Termo de Responsabilidade Tecnica, 
nos seguintes casos: 

I - acréscimo ou supressão de área; 

II - obra nova; 

III - demolição total do existente; 

IV - reforma da edificação, incluindo a pequena reforma; 


V - edificação transitória; 


VI - projeto modificativo, cujas alterações descaracterizem o 

projeto anteriormente aprovado. 


§ 1Q O Termo de Responsabilidade a que se refere o caput 

deste artigo deverá ser assinado pelo autor do projeto, pelo 

dirigente técnico e pelo proprietário do imóvel, de acordo 

com o Anexo único deste decreto. 


§ 2.2 No caso de demolição de construção onde existam ma

teriais citados nos incisos I e II do artigo 1 Q deste decreto, 

bem como de manuseio e transporte desses materiais, deve

rão ser tomadas todas as precauções, pelo dirigente técnico e 

pelo proprietário, para proteção dos trabalhadores envolvidos 

na obra e para proteção da comunidade do entorno. 


Art. 5.2 As infrações ao disposto na Lei 13.113, de 16 de 

março de 2001, observados os artigos 2.2 e 4.2 deste decreto, 

acarretarão a aplicação de multa no valor de R$ 676,56 


~. 
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([ ... ]), dobrada se persistir, no prazo de 30 ([...]) dias, a irre
gularidade. 


§ 1Q A fiscalização do cumprimento das disposições da Lei 

13.113, de 16 de março de 2001, bem como a aplicação de 

multa caberão à Administração Regional competente. 


§ 22 Por ocasião da lavratura da multa referida no caput deste 
artigo, serão intimados os responsáveis pela obra para efetua
rem a remoção do material contendo amianto. 

Art. 62 A substituição do amianto na construção civil, cons
tante do artigo 52 da Lei 13.113, de 16 de março de 2001, 
deverá sempre ocorrer na área abrangida pela reforma. 

Art. 72 O Executivo, a partir da publicação deste decreto, 
promoverá, com ampla divulgação pelos diversos meios de 
comunicação, campanhas para esclarecimento dos efeitos no
civos provocados pelo contato e manuseio inadequado do 
amianto. 

§ 11l. A divulgação referida no caput deste artigo deverá ser 
feita nos equipamentos públicos, como escolas, postos de 
saúde, centros esportivos, por meio de palestras e programas 
informativos, com a distribuição de material explicativo e 
exemplificativo de produtos que contenham o amianto, e 
também junto às Associações e Comunidades de Bairro. 

§ 21l. Sempre que possível, todo o material de divulgação 
produzido pelo Poder Público deverá conter informação 
quanto aos efeitos nocivos do uso do amianto e sua proibi
ção na construção civiL 

Art. 81l. O descumprimento das disposições da Lei 13.113, de 
16 de março de 2001, poderá ser denunciado por qualquer 
pessoa ao Sistema de Atendimento ao Cidadão - SAC, às 
Administrações Regionais e às demais Secretarias Munici
pats. 

Art. 91l. A Secretaria de Serviços e Obras estabelecerá, no 
prazo de 90 ([...]) dias, procedimentos obrigatórios para as 
empresas responsáveis por demolição de obras, desde a de
molição propriamente dita até o depósito final, em locais 
pré-determinados que deverão receber tratamento adequado, 
do entulho que contenha amianto, visando à proteção da 
saúde da comunidade. 

Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data de sua publi 
cação, revogadas as disposições em contrário. r/J 
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Aponta inconstitucionalidade formal das normas municipais, 

por usurpação de competência da União para editar normas gerais 

sobre consumo e proteção ao ambiente e à saúde (Constituição da 

República, art. 24, V,VI, e XII) e para legislar privativamente sobre 

transporte e jazidas, minas, outros· recursos minerais e metalurgia 

(CR, art. 22, XI e XII). Aduz que a Lei (federal) 9.055, de l$l de 

junho de 1995, autoriza expressamente extração, industrialização, 

uso e consumo do amianto da espécie crisotila, de maneira que 

não haveria espaço para norma municipal dispor em sentido con

trário. 

o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, então relator do processo, 

solicitou informações dos interessados e manifestação da Advo

cacia-Geral da União e do Procurador-Geral da República - art. 

52, § 22, da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999 (fi. 117). 

A Câmara Municipal defendeu não conhecimento da argui

ção, por ilegitimidade ativa da CNTI e impossibilidade jurídica do 

pedido, por (i) ausência de ação incidental, que seria exigida pelo 

art. 1 Q, I, da Lei 9.882/1999, (ii) violação ao princípio da subsidia

riedade (Lei 9.882/1999, art. 4Q
, § lU) e (iii) afronta ao art. 125, 

§ 22 
, da Constituição da República. Pronunciou-se por inexistên

cia de perigo na demora processual, pois a ação teria sido ajuizada 

após seis anos de vigência da lei, e por ausência de plausibilidade 

do direito, porquanto o município teria atuado conforme o art. 30, 

I e lI, da CR (fIs. 123-137). 
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A Procuradoria-Geral da República, em parecer do então 

Procurador-Geral da República ANTONIO FERNANDO BARROS E 

SILVA DE SOUZA, manifestou-se por conhecimento da arguição e por 

procedência do pedido liminar (fls. 548-561). 

O Prefeito Municipal de São Paulo defendeu constitucionali

dade das normas, com alicerce na autonomia municipal para legis

lar sobre temas concernentes a interesse local (fls. 563-582). 

A Advocacia-Geral da União pronunciou-se por deferimento 

de medida cautelar, porquanto seria competência privativa da 

União legislar sobre recursos minerais (fls. 1.106-1.118). 

O Ministro RICARDO LEWANDOWSKI indeferiu o pedido li 

minar (fls. 1.133-1.141). O Min. EDSON FACHIN substituiu o Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI como relator (fl. 1.194). 

A Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de 

Produtos de FibrocÍmento (ABIFibro - fls. 592-634), a Associação 

Brasileira dos Expostos ao Amianto (ABREA - fls. 910-950), o 

Instituto Brasileiro do Crisotila - Crisotila Brasil (fls. 1.146

1.175) e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 

(ANPT - fls. 1.220-1.252) foram admitidas como amici curia: (fls. 

1.196-1.202 e 1.278-1.283). 

O relator solicitou informações aos interessados e, sucessiva

mente, parecer da Procuradoria-Geral da República (arts. 6ll. e 7º

da Lei 9.882/1999 - fl. 1.287). 
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A Câmara Municipal manifestou-se por não conhecimento 

da arguição e improcedência do pedido (fls. 1.296-1.304). 

o Município defendeu a constitucionalidade das normas (fls. 

1.332-1.344). 

É o relatório. 

2. CABIMENTO DA ARGUIÇÃO 

Arguição de descumprimento de preceito fundamental cons

titui instrumento jurídico adequado para sanar lesão ou ameaça de 

lesão a preceitos e princípios fundamentais provocados por ato co

missivo ou omissivo do Poder Público, quando não haja nenhum 

outro meio apto a saná-la. 

Tratando-se de controle abstrato de constitucionalidade de 

direito municipal pelo Suprelno Tribunal Federal, o instrumento 

expressamente previsto é aADPF (Lei 9.882, de 3 de dezembro de 

1999, art. 1!2, parágrafo único, 1).1 

A distribuição de competência material e legislativa entre os 

entes da federação é realizada pela Constituição da República, de 

maneira que análise de usurpação de competência legislativa da 

União por município deve ser submetida ao Supremo Tribunal 

Federal. A controvérsia - proibição de materiais constituídos de 

1 "Art. 12 
[ ...] 

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito 
fundamental: 
I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional 
sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 
anteriores à Constituição; [ ... ]." 
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amianto na construção civil - é constitucionalmente relevante e 

tem potencial de repetir-se em outros processos. 

Parece certo, portanto, o cabimento desta arguição, por não 

haver outros meios processuais aptos a corrigir adequadamente a 

lesão a preceito fundamental, à luz do princípio da subsidiariedade, 

previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.2 

3. MÉRITO 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Limitação e proibição do uso de materiais constituídos de 

amianto são objeto de normas federais, estaduais e municipais. São 

graves os danos causados ao ambiente e à saúde pelo uso do pro

duto. A despeito dos reconhecidos prejuízos decorrentes da explo

ração de amianto, algumas normas foram impugnadas por meio de 

ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumpri

mento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Fe

deral. 

No julgamento da ADI 2.396/MS, o STF decidiu por in

-"" constitucionalidade formal da Lei 2.210, de 8 de janeiro de 2001, 
), 

do Estado de Mato Grosso do Sul, pois, "ao determinar a proibi

ção de fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de ami

anto ou de produtos à base de amianto, destinados à construção 

2 	 "Art. 4.12 [ ... ] 

§ 111 
 Não será admitida argüição de descumprimento de preceito 
fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a 
lesividade. [ .. .]". 
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civil, o Estado de Mato Grosso do Sul excedeu a margem de com

petência concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre pro

dução e consumo (art. 24, V); proteção do meio ambiente e 

controle da poluição (art. 24,VI); e proteção e defesa da saúde (art. 

24, XII)". 3 Declarou, igualmente, inconstitucionalidade formal da 

Lei 10.813, de 24 de maio de 2001, do Estado de São Paulo.4 

Na ADI 3.937/SP, ajuizada contra a Lei 12.684, de 26 de ju

lho de 2007, do Estado de São Paulo, o tribunal revisou seu posici

onamento, indeferiu medida cautelar e reconheceu 

constitucionalidade formal da norma, fundado em que a proibição 

do uso de amianto possui respaldo na Convenção 162 da Organi

zação Internacional do Trabalho (OIT), incorporada por meio do 

Decreto 126, de 22 de maio de 1991, e em que a existência de lei 

federal autorizadora do uso de crisotila não afasta a possibilidade 

de legislação estadual mais rigorosa. 5 

Em 23 de maio de 2012, o Ministro MARco AURÉLIO convo

cou audiência pública, na ADI 3.937/SP, para esclarecer a matéria 

e "analisar, do ponto de vista científico, a possibilidade de uso se

guro do amianto da espécie crisotila e os riscos à saúde pública 

que o referido material pode trazer, bem como verificar se as fibras 

alternativas ao amianto crisotila são viáveis à substituição do men

cionado material, considerados, igualmente, os eventuais prejuízos 

3 STE Plenário. ADI 2.396/MS. Relator: Ministra ELLEN GRACIE. 8/512003, 
unânime. Diário da]ustiça, 111 ago. 2003. 

4 STE Plenário. ADI 2.656/SP. ReI.: Min. MAURÍCIO CORRÊA. 8/512003, uno 
D], 111 ago. 2003. 

5 STE Plenário. Medica cautelar na ADI 3.937/SP. ReI.: Min. MARCO 
AURÉLIO. 4/612008, maioria. D] eletrônico 192,9 out. 2008. 
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à higidez física e mental da coletividade" e "os impactos econômi

cos decorrentes de ambas as opções". 6 A audiência teve lugar nos 

dias 24 e 31 de agosto de 2012 e, até o momento, o mérito da 

ação não foi apreciado. 

Sobre o tema, tramitam no Supremo Tribunal Federal pelo 

menos as seguintes ações: (i) ADI 3.937/SP e ADPF 234/SP, con

tra a Lei 12.684, de 26 de julho de 2007, do Estado de São Paulo; 

(ii) ADls 3.470/Rj e 3.406/Rj, contra a Lei 3.579, de 7 de junho 

de 2001, do Estado do Rio de Janeiro; (iii) ADI 3.357/RS, contra 

a Lei 11.643, de 21 de junho de 2001, do Rio Grande do Sul; 

(iv) ADI 3.356/PE, contra a Lei 12.589, de 26 de maio de 2004, 

de Pernambuco; (v) ADI 3.355/Rj, contra a Lei 4.241, de 27 de 

maio de 2004, do Estado do Rio de Janeiro; (vi) ADI 4.066/DF, 

contra a Lei (federal) 9.055, de Iº- de junho de 1995; e (vii) ADPF 

109/SP, contra a Lei 13.113, de 16 de janeiro de 2001, do Municí

pio de São Paulo. 

3.2. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

Diferentemente das constituições anteriores, a tutela do am

biente possui capítulo específico na Constituição da República de 

1988, que estabeleceu para o poder público e a coletividade dever 

de preservar o ambiente e consagrou direito fundamental a ambi ,J) 
ente ecologicamente equilibrado. 1:ft/ 
6 	 STE ADI 3.937/SP. ReI.: Min. MARCO AURÉLIO. 23/5/2012, decisão 

monocrática. DJe 103,25 maio 2012. 
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Ao analisar o art. 225, caput, da Constituição da República 

ANTÔNIO HERMAN BENJAMIN destaca que o equilíbrio ecológico 

deve ser compreendido de maneira dinâmica, de modo que "não é 

objetivo do Direito Ambiental fossilizar o meio ambiente e estan

car suas permanentes e comuns transformações, que vêm ocor

rendo há milhões de anos. O que se busca é assegurar que tal 

estado dinâmico de equilíbrio, em que se processam os fenômenos 

naturais, seja conservado, deixando que a natureza siga seu próprio 

curso".7 

Trata-se de direito fundamental de terceira dimensão (ou 

terceira geração, para alguns), pautado pela solidariedade e frater

nidade, de titularidade coletiva e destinado a tutelar interesses su

periores do gênero humano, tanto das gerações atuais quanto das 

futuras. Como os demais direitos fundamentais, o direito a ambi

ente ecologicamente equilibrado é indisponível e inalienável e 

impõe ao estado e à coletividade obrigações de fazer e não fazer. 

Determinadas práticas econômicas e culturais, conquanto antigas 

e toleradas através de gerações, podem e devem vir a ser proscri

tas, em virtude de concepções modernas de proteção digna e 

apropriada da fauna, da flora e da própria humanidade, em última 

análise. 

Exemplos concretos da evolução de conceitos na proteção 

do ambiente, em sentido amplo, são os dois julgamentos dessa 

7 	 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucíonalização do ambiente e 
ecologização da Constituição Brasileira. In: Direito Constitucional Ambiental 
brasileiro. CANOTILHO, Joaquim José Gomes; LEITE, José Rubens 
Morato. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 133-134. 

12 



PGR 


Suprema Corte relativamente às brigas de galos e à manifestação 

conhecida como "farra do boi". 8 Ambas, com raízes profundas na 

história do país, foram corretamente proscritas pelo Supremo Tri

bunal Federal, em diferentes momentos, por não mais se conside

rarem aceitáveis diante do regime de proteção ambiental da 

Constituição da República de 1988. 

No que se refere à competência material para dispor sobre 

proteção ambiental, a CR conferiu à União, a estados, municípios 

e ao Distrito Federal atribuição de proteger o ambiente, comba

ter a poluição e preservar florestas, fauna e flora (art. 23, VI e VII). 

Legislar sobre "florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natu

reza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio am

biente e controle da poluição" e "responsabilidade por dano ao 

meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artÍs

tico, estético, histórico, turístico e paisagístico" (CR, art. 24, VI e 

VIII) é atribuição concorrente da União, de estados e do Distrito 

Federal. Aos municípios, é atribuída competência para legislar so

bre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação fe

deral e estadual, no que couber (CR, art. 30, I e lI). 

Legislar sobre proteção e defesa da saúde figura também no 

rol de competência concorrente da União, estados e Distrito Fe

8 	 A decisão pioneira concernente à briga (ou rinha) de galos é esta: STE 
Plenário.ADI 1.856/RJ. ReI.: Min. CELSO DE MELW. 26 maio 2011, uno DJe 
198, 14 out. 2011; Revista trimestral de jurisprudência, voI. 220(1), p. 18; Revista 
dos tribunais, V. 101, n. 915, 2012, p. 379-413. A da "farra do boi" é a seguinte: 
STE Plenário. Recurso extraordinário 153.531/SC. ReI.: Min. FRANCISCO 

REZEK. Redator para acórdão: Min. MARco AuRÉLIO. 3 jun. 1997, maioria. 
D], 13 mat. 1998,p.13. 
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deral (CR, art. 24, XII). O tema constitui competência material 

comum desses entes federados e dos municípios (CR, art. 23, lI), 

aos quais a Constituição atribui as funções de legislar sobre as

suntos locais, suplementar a legislação federal e estadual no que 

couber, e prestar serviços de atendimento à saúde da população 

(CR, art. 30, I, 11 e VI). 

Saúde é direito fundamental e sua proteção e promoção são 

deveres do estado, que deve garanti-la "mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de ou

tros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços" 

(CR, art. 196). Determina o art. 197 da Carta Constitucional que 

as ações e serviços de saúde são de relevância pública, "cabendo 

ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamen

tação' fiscalização e controle". 

INGO WOLFGANG SARLET observa que a CR impõe ao estado 

efetivar o direito à saúde, "podendo-se falar - sem prejuízo de 

outras concretizações - num dever de proteção à saúde, indivi

dual e pública (dimensão defensiva), facilmente identificado em 

normas penais e normas de vigilância sanitária; assim como num 

dever de promoção da saúde (dimensão prestacional em sentido 

amplo), especialmente vigente no âmbito das normas e políticas 

públicas de regulamentação e organização do SUS".9 

9 	 SARLET, Ingo Wolfgang. Comentário ao art. 196. In.: CANOTILHO,].]. 
Gomes; MENDES, Gilmar E; STRECK, Lenio L (Coords.). Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/ Almedina, 2013, p. 1.932. 
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A repartição de competências legislativas entre os entes fe

derativos ditada pela Constituição de 1988, em matéria de 

competência concorrente, norteia-se pelo princípio da predomi

nância do interesse,lo apesar de seus contornos fluidos. 

Cabe à União, no que concerne à proteção do ambiente e 

da saúde, editar normas gerais que busquem padronização nacio

nal; aos estados compete legislar sobre temáticas de interesse regi

onal e aos municípios, a respeito de temas de interesse local, de 

acordo com a competência material prevista no art. 23, 11 e VI, da 

CR, desde que observadas as regras federais sobre a matéria. 

Estados somente exercem sua competência suplementar de 

forma plena se inexistir lei federal para atender a suas peculia

ridades. Conforme acentua GILMAR FERREIRA MENDES, em ma

téria de competência concorrente, é o vácuo legislativo, ou 

seja, a lacuna do ordenamento jurídico, que permite exercício 

da competência supletiva dos Estados: 

[ ... ] A legislação ordinária federal pode assumir relevância, 
porém, na aferição de constitucionalidade de leis estaduais, 
editadas com fundamento na competência concorrente (CF, 
art. 24, §§ 32 e 4!:!). É que, existindo lei sobre as matérias 
elencadas no art. 24 (incisos I-XVI), não pode o Es
tado-Membro fazer uso da competência legislativa plena que 
lhe é assegurada em caso de "vácuo legislativo". A norma fe
deral ordinária limita e condiciona essa faculdade. Também 
nos casos de colisão entre normas de direito estadual com as 
leis complementares, admitiu o Supremo a existência de in
constitucionalidade. As duas hipóteses supõem a existência 
de um bloqueio de competência levado a efeito pelo direito 

10 SILVA, José Manso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 25. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 478. 
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federal, de modo que o direito estadual em contradição com 
esses limites deve ser considerado nulo. Todavia, nesses casos, 
o direito federal não configura exatamente um parâmetro de 
controle abstrato, mas simples índice para aferição da ilegiti
midade ou não observância da ordem de competência esta
belecida na Constituição. A legislação federal sobre essa 
questão é exaustiva, não havendo conteúdo a ser supleti
vamente regulamentado pela legislação estadual. 11 

No julgamento do recurso extraordinário 286.789/RS,12 

2ána Turma do Supremo Tribunal Federal, a Ministra ELLEN 

GRACIE ressaltou que as conclusões firmadas na representação 

1.135/RS,13 sob a Constituição pretérita, permaneciam válidas, 

no sentido de que o exercício da competência legislativa suple

tiva dependeria da existência de vazio legislativo, sobretudo 

consideradas as peculiaridades regionais. 

Sobre a competência municipal para legislar sobre matéria 

ambiental, o STF firmou que o "Município é competente para 

legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de 

seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico 

com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados". 14 

No exercício de competência para legislar sobre normas 

gerais em matéria ambiental e proteção à saúde, a União editou 

11 MENDES, GILMAR FERREIRA. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de 
normas no Brasil e na Alemanha. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
239-240. 

12 STF. 2a Turma. Recurso extraordinário 286.789/RS. ReI.: Min. ELLEN 
GRAClE. 8/3/2005, uno D], 8 abro 2005, p. 38. 

13 STF. Plenário. Representação 1.135/RS. ReI.: Min. OSCAR CORRÊA. 

23/2/1983, uno D], 13 maio 1983, p. 6.497. 
14 STF. Plenário. RE 586.224/SP. ReI.: Min. LUIZ Fux. 5/3/2015, maioria. 

DJe 85,7 maio 2015. 
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a Lei 9.055, de 12 de junho de 1995, que disciplina a extração, 

industrialização, utilização, comercialização e transporte de as

besto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como 

das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas 

para o mesmo fim. Vedou a utilização de variedades do ami

anto, salvo a de crisotila (asbesto branco): 

Art. 22 O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto 
branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais fi
bras, naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o 
mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e co
mercializadas em consonância com as disposições desta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se fi 
bras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à 
saúde humana. 

o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

classifica como perigosos os resíduos de amianto e determina 

que sejam armazenados, transportados e destinados em confor

midade com normas técnicas específicas .15 Preocupa-se com a 

gestão dos resíduos e a possibilidade de exposição da população 

em geral aos efeitos nocivos do amianto. 

Compõe o ordenamento jurídico sobre o tema a Conven

ção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), in

corporada por meio do Decreto 126, de 22 de maio de 1991. 

Dela se destacam os seguintes artigos: 

ARTIGO 32 

15 Arts. 32, IV, e 10, IV, da Resolução 307, de 5 de julho de 2002, do 
CONAMA, com redação dada pela Resolução 348, de 16 de agosto de 
2004. 
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1 - A legislação nacional deve prescrever as medidas a serem 
tomadas para prevenir e controlar os riscos, para a saúde, 
oriundos da exposição profissional ao amianto, bem como 
para proteger os trabalhadores contra tais riscos. 

2 - A legislação nacional, adotada em virtude da aplicação 
do parágrafo 1 do presente Artigo deverá ser submetida a re
visão periódica, à luz do desenvolvimento técnico e do au
mento do conhecimento científico. 

3 - A autoridade competente poderá suspender, temporaria
mente, as medidas prescritas em virtude do parágrafo 1 do 
presente Artigo, segundo condições e prazos a serem fixados 
após consulta às organizações mais representativas dos em
pregadores e dos empregados interessadas. 

4 - Quando de derrogações estabelecidas de acordo com o 
parágrafo do presente Artigo, a autoridade competente de
verá zelar por que sejam tomadas as precauções necessárias 
para proteger a saúde dos trabalhadores. [ ... ] 

ARTIGO 92 

A legislação nacional adotada de acordo com o Artigo 3 da 
presente Convenção deverá prever que a exposição ao ami
anto deverá ser evitada ou controlada por um ou mais dos 

. .
meIOS a seguIr: 


a) a sujeição do trabalho suscetível de provocar a exposição 

do trabalhador ao amianto às disposições que prescrevem 

medidas técnicas de prevenção, bem como métodos de tra

balho adequados, particularmente referentes à higiene do lo

cal de trabalho; 


b) a prescrição de regras e de procedimentos especiais, entre 

os quais autorizações para o uso de amianto ou de certos 

produtos que contenham amianto, ou, ainda, para certos ti 

pos de trabalho. 


ARTIGO 10 

Quando necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores, 
e viáveis do ponto de vista técnico, as seguintes medidas de

verão ser previstas pela legislação nacional: 


a) sempre que possível, a substituição do amianto ou de cer
tos tipos de annanto ou de certos produtos que contenham 
J
amianto por outros materiais ou produtos, ou, então, o uso 
de tecnologias alternativas desde que submetidas à avaliação 
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científica pela autoridade competente e definidas corno ino
fensivas ou menos perigosas. 

b) a proibição total ou parcial do uso do amianto ou de cer
tos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham 
amianto para certos tipos de trabalho. [ ... ] 

Das informações constantes do processo e expostas na audi

êncÍa pública da ADI 3.937/SP, conclui-se que a Lei 9.055/1995 

não tutela suficientemente os bens constitucionais concernentes à 

saúde e ao ambiente e não cumpre as orientações firmadas na 

Convenção 162 da OIT. 

A exposição a amianto, presente na natureza sob as formas de 

serpentina (amianto branco) e anfibólios (amianto azul), ocorre 

por meio da inalação de suas fibras, que pode acontecer em dife

rentes momentos: extração, industrialização, utilização, manipula

ção, comercialização, transporte e destinação final de resíduos. No 

que se refere à exposição ambiental, segundo GUILHERME FRANCO 

NETTO, então Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde 

Ambiental e Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, há di

versas formas: "o contato dos familiares com roupas e objetos dos 

trabalhadores contaminados pela fibra do amianto; o fato de se re

sidir, nas proximidades de fábricas, minerações ou em áreas conta

minadas, como solo e ar, por amünto; a residência ou a frequência 

em ambientes onde haja produtos de amianto degradados; e a pre

sença do amianto livre na natureza, ou em pontos de depósito, ou In 
descarte de produtos com amianto" .16 ~ 

16 Notas taquigráficas da audiência pública sobre amianto, na ADI 3.937/SP, 
p. 8. Disponíveis em: < http://zip.net/bQttFp > ou 

< http://www.stf.jus.br/arQuivo/cms/ProcessosAudienciasPublicasAcoesA 
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Todos os tipos de amianto são classificados como carcinogê

mcos pela Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer 

(IARC), da Organização Mundial da Saúde. O crisotila, permitido 

pela Lei 9.055/1995, também é prejudicial à saúde e à vida e 

causa, entre outras doenças, asbestose, câncer de puhnão e mesote

lioma. 17 

De acordo com pesqUIsas, mesmo após uso controlado de 

amianto, pessoas expostas a ele continuam adoecendo e falecendo. 

A OIT estima que 100.000 pessoas morrem anualmente em de

corrência de exposição ao amianto: Este é responsável por aproxi

madamente um terço das mortes por câncer profissional. A OIT 

posiciona-se pelo banimento do uso de todos os tipos de amianto 

como forma mais eficiente de eliminar as doenças que causa: .f
mianto/anexo/Transcricoes Audiencia sobre Amianto Texto consoli 

dado.pdf>.Acesso em: 15 set. 2016. 


17 Segundo o Dr. UBIRATAN DE PAULA SANTOS, Médico da Divisão de Doenças 
Respiratórias do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - USP, "o amianto 
crisotila é o amianto usado no mundo - 90% do anúanto usado até hoje, 
nos último cem anos, é dessa variedade. Seria estranho supor que 10%,5% 
das outras variedades fossem a única causa das doenças ou as causas das 
doenças, e não esse tipo de amianto. O que corrobora para isso? Em vários 
países onde houve a cessação de seu uso; há trinta ou quarenta anos, a 
cessação dos anfibólios e continua a usar a crisotila, a mortalidade por 
doenças a asbesto relacionadas continuou e continua aumentando. É por 
isso que a IARC considera essa fibra cancerígena para o homem. Quando 
se analisa tecido de pacientes com mesotelioma e câncer de pulmão, 
encontra-se essa fibra. Portanto, é falácia experimental que ela não tem 
biopersistência [ ... ]". Notas taquigráficas da audiência pública sobre 
amianto, na ADI 3.937/SP, pp. 189-190. Disponíveis em: 
< http://zip.net/bqttFp > ou 
< http://WWW;stf.jus.br/arquivo/crns/ProcessosAudienciasPublicasAcoesA 
mianto/anexo/Transcricoes Audiencia sobre Amianto Texto consoli 
dado.pdf>.Acesso em: 15 set.2016. 
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Finalizo, aqui, reafirmando o posICIonamento dos organis
mos internacionais relacionados à saúde dos trabalhadores, 
em especial da OIT e da OMS, que insistem em afirmar que, 
considerando que até o momento não temos provas de que 
o efeito cancerígeno do amianto crisotila e dos anfibólios 
tenham um limite seguro, ou melhor, um limite de exposi
ção aceitável e seguro, e que se tem observado o aumento do 
risco de câncer em populações, mesmo com um nível de ex
posição muito baixo, a forma mais eficiente de eliminar as 
doenças relacionadas com o amianto consiste em deter a uti
lização de todos os tipos de amianto. 

Afirmo, ainda, que a persistência da utilização do fibroci
mento com crisotila na construção é especialmente preocu
pante, porque há muitos trabalhadores no setor, porque é 
difícil controlar a exposição e porque os materiais instalados 
podem deteriorar-se e pôr em risco os trabalhadores que re
alizam trabalhos de reformas, manutenção e demolição. 18 

Não se constatou, até o momento, limite de exposição se

guro, que garanta proteção à· saúde da população. Em outras pala

vras, segundo o conhecimento científico atual, não há limite de 

tolerância ao amianto. Destaca-se trecho da exposição do Dr. 

HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO, representante da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) , na audiência pública: 

Só para reforçar um pouco do que já foi colocado na parte 
da manhã e relembrar, nós concordamos que todas as formas 
de amianto são carcinogênicas, incluindo a crisotila, muito 
por conta do que já foi colocado pelo Ministério da Saúde. 
Esse é um documento da OMS, que define claramente que 
não há limite de tolerância para exposição a esse agente car
cinogênico. Eu gostaria de lembrar que não há limite de to
lerância para nenhum agente carcinogênico, quer dizer, 
[para] qualquer agente potencialmente causador de câncer 

18 Trecho da exposição do Dr. ZUHER HANDAR, representante da Organização 
Internacional do Trabalho, na audiência pública da ADI 3.937/SP, p. 303
304. Referência na nota 17. 
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na população, em seres humanos, pequenas doses ou baixas 
doses podem levar a câncer. 

E eu vou falar também aqui de um problema, porque nós 
fugimos da saúde ocupacional propriamente dita na medida 
em que o amianto não é um problema ocupacional estrito; 
ele, na verdade, quando vai para o consumo, para o comércio, 
no transporte, ultrapassa o muro da fábrica e ganha a socie
dade. E a Saúde Pública exatamente engloba esse escopo 
maior da saúde, envolvendo a saúde do trabalhador, a saúde 
ambiental, a saúde do consumidor, onde a população pode, 
potencialmente, estar exposta a um substância carcinogênica. 
Então, nesse sentido a atuação da Vigilância não se restringe 
apenas ao ambiente do trabalho. 19 

Resolução de 2006 da OIT recomenda supressão do uso 

futuro de todas as formas de amianto e de materiais que 

contenham amianto.2o É no mesmo sentido o posicionamento 

do Ministério da Saúde apresentado na audiência pública, segundo 

o qual "o conjunto das evidências científicas sustenta que não há 

possibilidade do uso seguro do amianto da espécie crisotila". 21 

A proteção conferida pela Lei 9.055/1995 é insuficiente e 

inconstitucional, pois permite utilização do amianto crisotila, que, 

consoante demonstrado nos autos e na audiência pública, promove, 

além de danos à saúde, a morte de pessoas expostas ao mineral. Há 

ação direta de inconstitucionalidade, pendente de julgamento, 

contra o art. 22 da Lei 9.055/1995, que autoriza uso do amianto 

crisotila.22 

19 Notas taquigráficas da audiência pública sobre amianto, na ADI 3.937 /SP, 
p. 152. Referência na nota 17. 

20 Notas taquigráficas da audiência pública sobre amianto, na ADI 3.937/SP, 
p. 301. Referência na nota 17. 

21 Notas taquigráficas da audiência pública sobre amianto, na ADI 3.937/SP, 
p. 11. Referência na nota 17. 

22 STF. ADI 4.066/DF. ReI.: Min. RoSA WEBER. Disponível em: 
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o Min. EROS GRAU, no julgamento da ADI 3.937/SP, contra 

lei paulista que vedava utilização de amianto crisotila, destacou a 

inconstitucionalidade do art. 2Q da Lei 9.055/1995: 

Indago se, em hipóteses como essas, de confronto necessário 
entre lei estadual e lei federal, a Corte estaria presa ao pedi
do contido na petição que deflagra a análise da constitucio
nalidade de determinado tema. Eu penso, Senhor Presidente, 
que é imprescindível o exame da conformidade da Lei Fe
deral com o texto da Constituição do Brasil. Desejo, pelo 
menos do meu ponto de vista, afirmar essa inconstitucionali
dade, que não posso, em hipótese alguma, fazer de conta que 
não vejo. Há estudos científicos segundo os quais o uso do 
amianto é prejudicial à saúde daqueles que manipulam o 
material. [ ... y3 

A Convenção 162 da OIT, norma de estatura supralegal in

corporada ao ordenamento brasileiro por meio do Decreto 

126/1991, determina que a legislação nacional adote medidas de 

prevenção e controle dos riscos para a saúde dos trabalhadores su

jeitos a exposição a amianto (art. 3º) e estabelece que os es

tados-partes promovam substituição do amianto por outros 

produtos e proíbam sua utilização (art. 10). 

A norma municipal objeto deste processo, ao vedar uso de 

materiais constituídos de crisotila, atende às determinações da 

Convenção 162 da OIT e mais bem cumpre as normas constituci

onais, ao instituir medidas mais protetivas ao ambiente e à saÚd~ 

do que a legislação federal sobre o tema. 

< http://zip.net/bhtsPg > o ' 
< htt;p:11www.stf.jus.br/portal! processo/verProcessoAndamento.asp? 
incidente=2607856 >.Acesso em: 16 set. 2016. 

23 Trecho do voto do Min. EROS GRAU. STF. Plenário. Me-ADI 3.937/SP. 
ReI.: Min. MARco AURÉLIO. 4/612008, maioria. DJe 192,9 out. 2008. 
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Interpretação sistemática da distribuição de competências 

constitucionais e do dever constitucional de proteção do ambiente 

e da saúde resulta em que o complexo normativo federal não pode 

ser adotado como limite à atuação dos demais entes, mas como 

ltÚnimo a ser respeitado e concretizado. Caso estados e municí

pios identifiquem necessidade de suplementar as normas federais 

sobre a matéria para conferir melhor proteção a esses interesses 

constitucionais, detêm competência legislativa para tanto. 

Com alicerce nesse entendimento, o Supremo Tribunal Fede

ral declarou constitucionalidade formal da Lei 12.684/2007, do 

Estado de São Paulo, que proíbe uso de produtos constituídos de 

amianto. Na oportunidade, o Min.JOAQUIM BARBOSA consignou: 

Penso que é inadequado concluir que a lei federal exclui a 
aplicação de qualquer outra norma ao caso. A pré-existência 
da Convenção impede que se tente elevar a lei ordinária fe
deral ao status de norma geral. Em verdade, é a Convenção 
que possui tintas de generalidade. 

A distinção entre lei geral e lei específica é inaplicável ao 
caso das leis sobre amianto. E isto por uma razão simples: em 
matéria de defesa da saúde, matéria em que os estados têm 
competência, não é razoável que a União exerça uma opção 
permissiva no lugar do estado, retirando-lhe a liberdade de 
atender, dentro de limites razoáveis, os interesses da comuni
dade. O exercício desta opção esvaziaria o compromisso as
sumido pelo Brasil na Convenção. 

A limitação estadual ao amianto é razoável também pela ine
xistência de alternativas. O contexto fático indica que não 
há medida intermediária à proibição. 24 

o Min. AYRES BRITTO ponderou: 

24 STF. Plenário. MC-ADI 3.937/SP. Rel.: Min. MARCO AURÉLIO. 4/612008, 
maioria. DJe 192, 9 out. 2008. 
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Acontece que esse caso me parece peculiar, e muito peculi
ar - se o superlativo for admitido eu diria peculiaríssimo -, 
porque a lei federal faz remissão à Convenção da Organiza
ção Internacional do Trabalho (OIT) 162, art. 311

, que, por 
versar tema que no Brasil é tido como de direito fundamen
tal (saúde), tem o status de norma supralegal. Estaria, portan
to, acima da própria lei federal que dispõe sobre a comercia
lização, produção, transporte, etc., do amianto. [ ... ] De ma
neira que, retomando o discurso do Min.]oAQUlM BARBOSA, a 
norma estadual, no caso, cumpre muito mais a CF nesse pla
no da proteção à saúde ou de evitar riscos à saúde humana, à 
saúde da população em geral, dos trabalhadores em particu
lar e do meio ambiente. A legislação estadual está muito mais 
próxima dos desígnios constitucionais, e, portanto, realiza 
melhor esse sumo princípio da eficacidade máxima da 
Constituição em matéria de direitos fundamentais, e muito 
mais próxima da OIT, também, do que a legislação federal. 
Então, parece-me um caso muito interessante de contraposi
ção de norma suplementar com a norma geral, levando-nos 
a reconhecer a Superioridade da norma suplementar sobre a 
norma geral. E, como estamos em sede de cautelar, há dois 
princípios que desaconselham o referendum à cautelar: o 
princípio da precaução, que busca evitar riscos ou danos à 
saúde e ao meio ambiente para gerações presentes; e o prin
cípio da prevenção, que tem a mesma finalidade para gera
ções futuras. Nesse caso, portanto, o periculum in mora é in
vertido e a plausibilidade do direito também contraindica o 
referendum a cautelar. Senhor Presidente, portanto, pedindo 
todas as vênias, acompanho a dissidência e também não refe
rendo a cautelar.25 

Considerando a inconstitucionalidade da legislação federal 

que permite o amianto de variedade crisotila, a determinação de 

norma supralegal de proibição do uso de qualquer tipo de amianto 

e a ausência de norma federal suficientemente protetiva à saúde e 

ao ambiente, há espaço para atuação legislativa dos demais entes 

25 STF. Plenário. Me-ADI 3.937/SP. ReI.: Min. MARco AURÉLIO. 4/6/2008, 
maioria. DJe 192, 9 out. 2008. 

25 
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federados. Nas palavras do Min. EROS GRAU, "diante da inconstitu

cionalidade flagrante da Lei Federal, que autoriza o uso do ami

anto, não tenho dúvida nenhuma de que sua inexistência - porque 

o que é afrontoso à Constituição não existe - torna perfeitamente 

compatível com a Constituição a competência dos Estados-mem

bros para legislar". 26 

Ainda que não houvesse todo esse manancial de informações 

a justificar a proscrição total do amianto no País, o princípio da 

precaução seria fundamento bastante para isso. 

Da constitucionalização da tutela ambiental decorrem rele

vantes aspectos, como redução da discricionariedade estatal 

quanto às medidas necessárias à proteção do ambiente, adoção de 

mecanismos adequados e suficientes, atuação preventiva contra 

riscos e assunção do papel de gestor do patrimônio ambiental 

pelo poder público, uma vez que o estado não é proprietário de 

bens ambientais. 27 

o art. 225, caput, da Constituição da República, positiva o 

princípio da prevenção, segundo o qual preservação e proteção do 

ambiente se impõem ao poder público e à coletividade. É susten

táculo do Direito Ambiental, porquanto danos causados ao ambi

ente são, amiúde, irreversíveis e irreparáveis ou de mui difiC~ 

26 STF. Plenário. Me-ADI 3.937/SP. ReI.: Min. MARco AURÉLIO. 4/6/2008, 
maioria. DJe 192, 9 out. 2008. 

27 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional 
Ambiental. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 285. 
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reparação. 28 Consagra-se dever geral do poder público de preven

ção de riscos ambientais. 

Decorrência do princípio da prevenção é o princípio da pre

caução, que tem origem no direito alemão (Vorsorgeprinzip) e é re

conhecido como o Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro, 

de 1992.29 Traduz orientação de evitar que a falta de clareza acerca 

de possíveis riscos e danos ambientais decorrentes de atividades 

humanas impeça a adoção de medidas preventivas. 

Como observa PAULO AFFONSO DE LEME MACHADO, "o princí

pio da precaução não tem por finalidade imobilizar as atividades 

humanas. Não se trata da precaução que tudo impede ou que em 

tudo vê catástrofes ou males. O princípio da precaução visa à du

rabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à 

continuidade da natureza existente no planeta". 30 Nesse contexto, 

sua aplicação alcança situações de riscos graves e irreversíveis, uma 

vez que sua incidência irrestrita implicaria impedimento ao desen

volvimento científico e econômico. p 
28 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro. 

14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 119-120. 
29 Princípio 15: "Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da 

precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com 
suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, 
a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para 
o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental". A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento está disponível em < http://zip.net/bcq5dq > ou 
< http://www.onu.org.br/rio20IimgI2012/01/rio92.pdf >; acesso em 15 
set.2016. 

30 MACHADO, Paulo Affonso de Leme. Direito Ambiental brasileiro. 12. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 56. 
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De acordo com o Princípio 15 da Declaração da Conferência 

Rio 92, que consolida o princípio da precaução, "falta de certeza 

científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para poster

gar a adoção de medidas eficazes para impedir a degradação do 

meio :unbiente". Dessa forma, a incerteza científica sobre a ocor

rência de danos deve ser aplicada a favor do ambiente, ou seja, in 

dubio pro natura. 

Cabe ao autor de medida potencialmente causadora de dano 

demonstrar tecnicamente que não haverá impacto negativo ao am

biente ou que este será mínimo, sob pena de não ser autorizado 

desempenho da atividade desejada. Em outras palavras, o preceito 

constitucional da precaução orienta inversão do ônus da prova, 

transferindo o encargo da prova aos interessados em desenvolver 

atividade potencialmente degradadora do ambiente. É apropriada a 

análise de ALEXANDRA ARAGÃO sobre a matéria: 

o princípio da precaução funciona como uma espécie de 
princípio "in dubio pro ambiente": na dúvida sobre a perigosi
dade de uma certa actividade para o ambiente, decide-se a 
favor do ambiente e contra o potencial poluidor, isto é, o 
ónus da prova da inocuidade de uma ação em relação ao 
ambiente é transferido do Estado ou do potencial poluído 
para o potencial poluidor. Ou seja, por força do princípio da 
precaução, é o potencial poluidor que tem o ónus da prova 
de que um acidente ecológico não vai ocorrer e de que 
adoptou medidas de precaução específicas. 

Ora, as dúvidas sobre a perigosidade de uma determinada 
acção para o ambiente podem existir em várias circunstân
cias: ou quando ainda não se verificaram quaisquer danos 
decorrentes de uma determinada actividade, mas se receia, 
apesar da falta de provas científicas, que possam vir a ocorrer;. ill 
ou então quando, havendo já danos provocados ao arnbiente,v 
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não há provas científicas sobre qual a causa que está na ori 
gem dos danos, ou sobre o nexo de causalidade entre uma 
determinada causa possível e os danos verificados. Em qual
quer destes casos de dúvida, o princípio da precaução impõe, 
por previdência, que sejam tomadas medidas cautelares rela
tivamente às actividades, aos produtos, aos projectos ou ins
talações "suspeitas" de ter provocado um dano, ou de poder 
vir a provocá-lo.31 

o Supremo Tribunal Federal adotou o princípio da precau

ção como parâmetro para aferir constitucionalidade de atos nor

mativos proibitivos de importação de pneus usados, no julgamento 

daADPF 101/DRA relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, destacou: 

o princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos concei
tos de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de 
dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garan
tia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade 
ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a 
busca constante de proteção da existência humana, seja tanto 
pela proteção do meio ambiente como pela garantia das con
dições de respeito à sua saúde e integridade física, conside
rando-se o indivíduo e a sociedade em sua inteireza.32 

o Min. CARLOS BRITTO complementou a ponderação da rela

tora: "ali, onde a ciência não assegura a preservação, ou não asse

gura a falta, a carência de lesividade ao meio ambiente, a precaução 

se impõe. E quando a precaução se impõe, vale dizer, se há dúvida, 

interrompe-se a atividade potencialmente lesiva, a empreitada hu

mana, seja ela de caráter privado, seja de caráter público". 

31 ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do Ambiente da União 
Europeia. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens 
Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 70-71. 

32 STF. Plenário.Arguição de descumprimento de preceito fundarnentall0l/DF. 

ReI.: Min. C&wJw LúCIA. 24/612009, maioria. Dl' 108, I" jun. 2012. • li1/
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o Superior Tribunal de Justiça invoca, com certa frequência, 

o princípio da precaução para avaliar atividades danosas ao ambi

ente e determinar inversão do ônus da prova de ausência de degra

dação.33 No julgamento do recurso especial 1.285.463/SP, sobre 

queima de palha de cana-de-açúcar, destacou-se que "a ausência 

de certezas científicas não pode ser argumento utilizado para pos

tergar a adoção de medidas eficazes para a proteção ambiental. Na 

dúvida, prevalece a defesa do meio ambiente". 34 

Em se tratando de amianto, os elementos colhidos pela ciên

cia e pela experiência são suficientes para intensificar as medidas 

protetivas do estado. Leis estaduais e municipais que ampliem a 

proteção deficiente da lei federal devem ser acolhidas, para melhor 

concretização dos preceitos constitucionais. 

Por tudo isso, o Município de São Paulo, ao proibir a utiliza

ção de amianto, atuou em observância às suas atribuições constitu

cionais, em especial as estabelecidas nos arts. 23, lI,VI e VII, 30, I e 

lI, 196 e 225 da Constituição da República. Sua Lei 13.113/2001 

e Decreto 4 L 788/2002 não possuem vício de inconstitucionali

dade formal, muito menos material. tJ· 
33 A título exemplificativo, podem citar-se os seguintes julgados: Superior 

Tribunal de Justiça. Corte Especial. Agravo regimental na suspensão de 
liminar e de sentença l.564/MA. ReI.: Min. ARI PARGENDLER. 16/5/2012, 
uno DJe, 6 jun. 2012. ST). 3il Turma. Recurso especial 1.330.027/SP. Rel.: 
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. 6/11/2012, uno DJe, 9 novo 2012. ST). 2il 

T. REsp 1.437.979/CE. ReI.: Min. HERMAN BENJAMIN. 10/11/2015. DJe 18 
maio 2016. 

34 STJ. 2ilT. REsp 1.285.463/SP. Rel.: Min. HUMBERTO MARTINS. 28/2/2012, 
uno DJe, 6 mar. 2012. 
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4. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, opina o Procurador-Geral da República por 

conhecimento da arguição de descumprimento de preceito funda

mental e por improcedência do pedido. 

Brasília (DF), 19 de setembro de 2016. 

Rodrigo lanot 

Procurador-Geral da República 
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