
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

AMBIENTAL

00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iI   I00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iI   I 14/9/2009   02:41:1714/9/2009   02:41:17



00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iII   II00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iII   II 14/9/2009   02:41:2114/9/2009   02:41:21



IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

AMBIENTAL

PRÁTICAS LESIVAS À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUAS 
SANÇÕES, À LUZ DO DIREITO ADMINISTRATIVO

TARCÍSIO HENRIQUES FILHO

Procurador-Chefe da República em Minas Gerais
Prefeito do município de Cataguases/MG (1993/1996)

Belo Horizonte
2010

00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iIII   III00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iIII   III 14/9/2009   02:41:2114/9/2009   02:41:21



Álvaro Ricardo de Souza Cruz
Dhenis Cruz Madeira
Felipe Peixoto Braga Netto
Frederico Barbosa Gomes
Gustavo Corgosinho
José Luiz Quadros de Magalhães  

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, 
inclusive por processos reprográfi cos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2010.

Avenida Brasil, 1843/loja 110, Savassi      Capa: Vladimir Oliveira Costa
Belo Horizonte/MG – CEP 30.140-002                     Diagramação: Ailton Mendes
Tel: (31) 3286 2308       Revisão: Alexandre Bomfi m /
             Pedro Jorge Fonseca

Belo Horizonte
2010

  Henriques Filho, Tarcísio.
 H519   Improbidade administrativa ambiental: práticas lesivas à 
  preservação ambiental e suas sanções, à luz do direito 
  administrativo / Tarcísio Henriques Filho. 
  Belo Horizonte: Arraes Editores, 2010.
  204 p.

  

  ISBN: 978-85-62741-02-9  

  1. Direito Ambiental. I. Título.
    CDD: 341.347
    CDU: 34:577.4

Bibliotecária responsável: Maria Aparecida Costa Duarte
CRB/6-1047

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

Luciano Stoller de Faria
Luiz Moreira
Mário Lúcio Quintão Soares
Plácido Arraes
Renato Caram 
William Freire

CONSELHO EDITORIAL

00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iIV   IV00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iIV   IV 14/9/2009   02:41:2114/9/2009   02:41:21



“Nós não herdamos a propriedade
das terras dos nossos ancestrais.

Elas nos foram por eles emprestadas
para serem por nós usadas,

preservadas, adoradas e entregues
aos nossos fi lhos com tudo aquilo que havia
quando as recebemos dos nossos ancestrais”.

(Provérbio dos índios da Amazônia, citado por
Américo Luís Martins da Silva)
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À minha mãe, Maria Cristina.
Aos meus avós,

Amelinha e Peixoto,
Maria e Humberto,

com muitas saudades.
Aos dois últimos representantes de uma

categoria em extinção no Estado de Minas – 
os bons políticos: o Senador Ronan Tito

e Tarcísio Henriques, meu pai.
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XIII

PREFÁCIO

No, aire,
no te vendas,

que no te canalicen,
que no te entuben,
que no te encajen,
ni te compriman,

que no te hagan tabletas,
que no te metan en una botella.

Pablo Neruda, “Oda al aire” (Em “Odas elementales”)

O mundo vive momento de infl exão sobre a forma insustentável como 
são explorados os recursos terrestres e extra-atmosféricos.1 Aparentemente 
– ou seja, pelo que nos oferece a técnica de nossos dias – a força inercial 

1 O jornal Folha de S. Paulo noticiou em 16.04.2008 que a órbita espacial terrestre apre-
senta atualmente cerca de 12 mil objetos, dos quais apenas 25%, aproximadamente, 
são satélites ativos ou aparelhos sob controle, conforme relatório publicado pela ONG 
UCS (União dos Cientistas Responsáveis). 

 A Resolução 217 da 62ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, que dispõe sobre Coo-
peração Internacional para Utilização do Espaço Sideral para Fins Pacífi cos, em seus 
considerandos, item 28, lembra ser “indispensável que os Estados Membros prestem mais aten-
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XIV

do grau de conforto e consumismo que vivenciamos impulsiona de modo 
irreversível o quadro de degradação ambiental.2

Diante de um problema dado, o homem inicia, porém, imediatamente, 
desde a constatação de sua existência e desde as primeiras refl exões que 
se lhe seguem, o processo de construção da solução possível. Nesse mo-
mento, entrechocam-se as forças opostas do objeto que se quer mudar (e 
dos sujeitos com ele relacionados) e aquelas que movem a mudança desse 
mesmo objeto (isto é, dos sujeitos transformadores).3

Da paisagem ambiental devastadora que todos veem, o Direito não 
permaneceu distante. Antes, atuando como fator de mudança, ofereceu-nos 
novos instrumentos de proteção ambiental e de reversão do movimento 
destruidor do meio ambiente, que em última análise traz a nota da auto-
destruição do homem pelo homem (e o Estado, como criação do homem, 
é protagonista desse processo de degradação da natureza, por seus agentes 
públicos). Marcado por sua atualidade inafastável, o Direito ofereceu, no 
que nos interessa aqui, o conceito de improbidade ambiental – e os meios 
de responsabilização dela decorrentes. Disso trata a presente obra, que re-
verbera o som da atualidade, como o Direito mesmo, que não pode se tor-
nar pequeno para os problemas do homem.

Na presente obra, o Autor explora, com didatismo, a singular inter-
seção dos macrotemas da probidade administrativa e do direito ambiental, 

ção ao problema das colisões dos objetos espaciais, inclusive daqueles que se utilizam de fontes de ener-
gia nuclear, com destroços espaciais [...]”

 O anteprojeto de Código de Conduta para Atividades no Espaço Sideral, aprovado pelo 
Conselho da União Europeia aos 8 e 9 de dezembro de 2008, frisa em seu preâmbulo que 
“os destroços espaciais constituem uma ameaça às atividades desenvolvidas no espaço extra-atmosférico e 
potencialmente limitam a disposição efetiva e o aproveitamento do potencial associado ao espaço”.

2 O aquecimento global é irreversível, segundo o jornal Folha de S. Paulo e, “mesmo se todas 
as emissões de gases-estufa fossem cortadas a zero, as temperaturas continuariam elevadas por mil anos, 
causando secas graves em regiões como o Nordeste do Brasil. A conclusão é de um estudo publicado 
hoje por uma das principais cientistas do IPCC, o painel do clima das Nações Unidas.” (Folha de S. 
Paulo, edição de 27.01.2009).

3 É o que se deu com o Protocolo de Kyoto, cujo objetivo principal é estabelecer limites 
à emissão de gases que provocam o efeito-estufa. Como se sabe, o Protocolo não foi 
ratifi cado pelos Estados Unidos da América, à alegação, míope ou apenas formal, de 
que isso acarretaria um impacto negativo na economia norte-americana. Isso não im-
pediu, porém, que o governo George W. Bush chegasse aos seus estertores mergulhado 
na agonia da maior crise fi nanceira em escala global. Estudos de isenção e cientifi cida-
de questionáveis, negando que a redução de tais gases repercuta sobre o aquecimento 
global, também foram apresentados pelo governo do antecessor de Barack Obama.
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expondo como se relacionam, ou onde comungam seus princípios e como 
essa comunhão pode servir a fi ns que lhes são comuns, respondendo a es-
sas magnas preocupações do homem.

À parte isso, é inusual que o tema da improbidade administrativa – não 
só no âmbito do meio ambiente – seja tratado por quem já tenha calçado 
os sapatos do administrador público. Tal visão de mundo enriquece a abor-
dagem do ato de improbidade em que os agentes públicos possam incorrer 
ao lidarem com nossos recursos ambientais. Essa abrangência manifesta-se 
na presente obra, pelo histórico pessoal do Autor, que já foi prefeito de Ca-
taguases, de 1993 a 1996, época em que, em dezembro de 1995, foi feito o 
tombamento, pelo IPHAN e com decisiva participação municipal, de uma 
poligonal abrangendo cerca de 60 quadras, dentro do perímetro central da 
cidade da Zona da Mata mineira.4

Ainda menos usual é que o Autor reúna, junto a essa compreensão, pró-
pria ao administrador público, a perspectiva daquele que se dedica, por força 
do ofício, à defesa da coisa pública. É bom frisar que esses pontos de vista 
não são, absolutamente, divergentes. Na verdade, deveriam ser, em princípio, 
complementares. É dizer que o administrador público, por dever, zela – deve 
zelar – pelo bem comum e, nesse sentido, partilha a missão, embora por outra 
trilha, do Procurador da República, cargo que ocupa o Autor. 

Para escrever a obra – cujo tratamento é particularmente escasso na 
bibliografi a jurídica brasileira – o Autor certamente se valeu de sua profí-
cua experiência profi ssional como membro do Ministério Público Federal, 
 atuante no ofício da Procuradoria da República de defesa do patrimônio 

4 O meio ambiente urbano de Cataguases viu nascer uma das mais importantes mani-
festações do Modernismo literário em Minas Gerais, com o surgimento, em 1927, da 
pouco longeva Revista Verde (extinta em 1929), como também presenciou o cinema de 
Humberto Mauro e, de modo espantosamente surpreendente, testemunhou o Moder-
nismo arquitetural brasileiro construir algumas das suas primeiras obras. Para não fi car 
no mais conhecido dos arquitetos que tem importantes obras na cidade mineira (Oscar 
Niemeyer ali projetou, dentre outras obras, o Colégio Cataguases, onde estudou Chico 
Buarque), basta citar as formas invulgares com que os irmãos Roberto moldaram o 
edifício “A Nacional”. Mas o Modernismo brasileiro também se fez presente em Ca-
taguases com outros importantes arquitetos modernos, e ainda com o paisagismo de 
Burle Marx e em obras de Portinari, Di Cavalcanti, Iberê Camargo, Emeric Marcier, 
Bruno Giorgi, dentre outros tantos. Para uma análise mais detalhada, pode ser consul-
tado com proveito o texto “Cataguases: patrimônio da modernidade”, de Cecília Rodrigues 
dos Santos e Cláudia Freire Lage (Em: Portal Vitruvius < http://www.vitruvius.com.
br/arquitextos/arq000/esp273.asp>; consulta realizada dia 05.04.2009).
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público em Minas Gerais. Infelizmente, o traquejo do Promotor de Justiça 
em geral, nessa seara, costuma ser tanto maior quanto mais os administra-
dores públicos se afastem dos princípios que regem sua atuação administra-
tiva. É esse o instante em que os aludidos pontos de vista – um deles visto 
de dentro da administração pública; o outro, a ela externo – deixam de ser 
complementares e se tornam opostos.

Mas essa reunião de perspectivas e experiências múltiplas faz desta 
obra uma singular contribuição ao tema da improbidade administrativa am-
biental, no momento crucial do despertar coletivo do mundo à deterioração 
do meio ambiente, que, se antes preocupava alguns, agora preocupa, com 
os tons graves da tragédia e ressalvadas algumas vozes discordantes, prati-
camente a humanidade inteira.

Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
Procurador da República em Minas Gerais

00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iXVI   XVI00 Olho_Tarcisio_Meio Ambiente.iXVI   XVI 14/9/2009   02:41:2114/9/2009   02:41:21



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


