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ESPELHO DE CORREÇÃO

Questão 1

O conceito “oficial” de desenvolvimento sustentável encontra-se no Relatório Brundtland e refere-se ao “desenvolvimento
que garante as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também às
suas”. 

No  campo  da  economia,  a  caracterização  do  desenvolvimento  sustentável  refere-se  principalmente  ao  debate  entre
“sustentabilidade fraca” e “sustentabilidade forte”. Em linhas gerais,  a primeira entende que o que deve ser legado às
gerações futuras é um estoque de recursos naturais e recursos criados pelo homem, que permita, pela sua combinação e
aplicação, a satisfação das necessidades. Já a sustentabilidade forte entende que o legado deve ser uma base constante de
recursos naturais (2,5 pontos).

A referência à opinião de algum(ns) economista(s)  (já que foi indicada a obra coordenada por Ricardo Arnt “O que os
economistas pensam sobre a sustentabilidade”) pode elevar a nota (1,0 ponto extra).

Quanto ao conceito/caracterização no âmbito do Direito, o candidato pode discorrer introdutoriamente sobre a construção
normativa,  no  ordenamento  brasileiro,  que  permite  reconhecer  o  desenvolvimento  sustentável  como  princípio  e/ou
objetivo (1,0 ponto extra).

O problema da sua conciliação/coalizão com outros princípios leva à necessidade de juízos de proporcionalidade. Nesse
caso,  a  proposta  de Gerd Winter  sobre uma proporcionalidade “eco-lógica”  deve ser  discutida.  Ou,  como outra  linha
possível de resposta, o debate pode ser levado ao campo das políticas públicas/possíveis medidas legislativas: análise de
ciclo de vida; observância de limites biofísicos; uso de avaliações ambientais estratégicas, etc (2,5 pontos).

A referência também ao trabalho de Andreas Krell, ou a outros títulos da bibliografia, pode elevar a nota (1,0  ponto extra).

Questão 2

Essa questão versa sobre um tema tradicional do direito administrativo e também do ambiental. Em que medida poderia
haver  a  sindicância  /  controle  de  mérito  (normalmente  judicial)  de  decisões  administrativas?  Esse  debate  passa  pela
identificação de atos administrativos vinculados e discricionários.

Na  área  ambiental,  o  tema  é  discutido  –  especialmente  no  caso  do  licenciamento,  que  pode  ser  estendido  para  os
procedimentos de regulamentação – a partir da ideia de discricionariedade técnica. Há também uma discussão sobre se o
licenciamento deve ser entendido como ato discricionário ou vinculado, sendo que as correntes predominantes entendem
que seria discricionário (no sentido de discricionariedade técnica). 

Até aqui, a resposta espelha os conhecimentos básicos em direito ambiental, dando ensejo a 1,0 ponto. O desenvolvimento
aprofundado  que  se  espera  deve  desenvolver  a  questão  a  partir  dos  parâmetros  abaixo,  conforme sua  articulação  e
consistência (4,0 pontos):

Um dos textos indicados (Andreas Krell) critica a dicotomia entre essas duas categorias e critica o debate sobre a natureza
jurídica  do  licenciamento  nesses  termos,  alegando  ser  sua  diferença  de  grau  e  não  de  qualidade.  Assim,  todo  ato
administrativo comporta uma possibilidade de sindicância/controle de modo a aferir sua razoabilidade e sua adequação a
princípios constitucionais. Esse debate pode ser desenvolvido, sobretudo, indicando que, desde a Constituição de 1988, os
princípios constitucionais adquiriram uma importância tal que os atos administrativos não devem ser controlados apenas no
tocante à sua legalidade formal, mas quanto ao aspecto da adequação à ordem constitucional. Dentro dessa perspectiva, a
motivação se torna essencial e deve mostrar adequação aos objetivos constitucionais, a elementos técnicos e situações de
fato.

Esse desenvolvimento do argumento pode discutir também a peculiaridade dos interesses difusos e sua proteção.

A resposta pode criticar ponderações mal fundamentadas e a suspensão de liminares sob o argumento de grave lesão à
ordem, saúde e economia pública.

Um argumento possível refere-se também ao possível uso da teoria do desvio de poder.

É  possível  também usar  a  proposta  de Gerd Winter  sobre uma proporcionalidade “eco-lógica”.  Caso a  argumentação
baseie-se apenas nessa proposta, sem a discussão acima, nota (2,0 pontos).

Área de concentração: Direito Econômico, Financeiro e Tributário – Subárea: Direito Ambiental 


