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Todo ser humano tem enraizada dentro de si uma espécie de “caixa‑preta 
sentimental”, normalmente “perdida” ou “escondida” no canto mais secreto de sua 

intimidade e hermeticamente protegida e abraçada pela sua alma, 
que a guarda como se fosse uma sentinela de plantão. 

Nela fica guardada uma interminável variedade de sentimentos e emoções 
maravilhosos, que muitas vezes nunca sequer foram vivenciados 

ou experimentados pelo seu dono. 

Aliás, é curioso e insólito, mas não é o dono que possui a chave 
dessa preciosa caixa. Isso mesmo, todos nós sentimos o amor, 

a alegria, o desejo, a paixão, a euforia, a saudade, a nostalgia... Mas a chave 
para abrir e fechar essa caixa não fica guardada com o nosso espírito, que, 

como disse, apenas a vigia e protege como um soldado espartano. 
Ele apenas a guarda para que outra alma, outro espírito — nossa 

“alma gêmea” — possa abri‑la e assim permitir que experimentemos 
os sentimentos ali guardados a “sete chaves”. 

Apenas essa “alma gêmea” tem esse poder de abrir e de nos convidar 
a sentir esse turbilhão de emoções em intensidade infinita, pelo tempo 

que for, simplesmente porque são sentimentos que se compartilham 
e não se experimentam sozinhos. Sentimentos que dependem de outrem.

Mas, como encontrar essa alma gêmea e assim abrir e soltar 
os sentimentos da nossa caixa‑preta sentimental?

Reconheço que muitas vezes é preciso uma mãozinha do destino, fazendo com 
que espaço e tempo conspirem para esse encontro. Não é por acaso que almas 

se encontram e se abrem. É preciso, contudo, estar aberto, intuitivo, 
sensível, para perceber que — às vezes bem na nossa cara — ali do nosso

lado ou tão perto está a alma que pode abrir a nossa  
caixa‑preta de sentimentos. 

Não há limites de tempo ou de espaço. Não precisa ser novo, nem velho. 
Muitas vezes, um sorriso, um abraço, um gesto de carinho, um beijo e, quem sabe, 
apenas um olhar é o bastante para que se identifique que ali pertinho está a pessoa 
que será capaz de fazer com que sintamos as mais puras, exaltantes, extasiantes e 

recônditas emoções, que nem nós mesmos poderíamos imaginar um dia sentir. 

Todos temos uma alma gêmea. O destino ajuda, sem dúvida, 
mas somos nós quem sentimos e a identificamos 

como a pessoa (e o espírito) perfeita para nós.

Eu te amo, Camila Abelha, e a você dedico este livro.
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AgrAdecimentos

Gui e Dô
Não posso falar do amor de uma mãe para com o seu filho, porque sou homem. 

Mas sempre fui um admirador dessa relação, desse momento em que o corpo e a 
alma de ambos se misturam no ventre que cresce. Muito lindo, natureza perfeita.

Contudo, se não temos o ventre para gerar, temos a chance de tornar a relação 
com nosso filho igualmente sublime, antes, durante e depois da gestação. Mas não 
basta ser homem para ser pai. Longe disso. Também não é preciso ser super‑herói. 
Nem pensar. 

Para ser pai, é preciso doar‑se por completo. Não ser egoísta jamais. Dar ao seu 
filho o que pode haver de melhor em si mesmo. Cuidar, proteger, dar exemplos, ouvir 
e não enxergar diferenças no papel de mãe e de pai. É fazer tudo que está e que não 
está ao seu alcance. É tornar possível o impossível. É ensinar cada passo, em cada 
fase da vida. É ficar exausto pela dedicação e igualmente feliz por isso. É experimen‑
tar uma felicidade irradiante, depois de noites sem dormir, simplesmente porque seu 
filho sorriu para você. É sentir saudades dele antes de deixá‑lo. É querer estar com 
ele em todos os momentos. 

Não dá para dizer, é preciso sentir. Só de escrever aqui e pensar nos meus filhos, 
caio em lágrimas. Ser pai é isso. Pura emoção. Amor incondicional, sem trocas ou 
limites.

Obrigado, Senhor, pela bênção divina de ser pai.
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metodoLogiA esQUemAtiZAdo

Durante o ano de 1999, pensando, naquele primeiro momento, nos alunos que 
prestariam o exame da OAB, resolvemos criar uma metodologia de estudo que tives‑
se linguagem “fácil” e, ao mesmo tempo, oferecesse o conteúdo necessário à prepa‑
ração para provas e concursos.

O trabalho foi batizado como Direito constitucional esquematizado. Em nosso 
sentir, surgia ali uma metodologia pioneira, idealizada com base em nossa experiên‑
cia no magistério e buscando, sempre, otimizar a preparação dos alunos.

A metodologia se materializou nos seguintes “pilares”:

 J esquematizado: a parte teórica é apresentada de forma objetiva, dividida em 
vários itens e subitens e em parágrafos curtos. Essa estrutura revolucionária ra‑
pidamente ganhou a preferência dos concurseiros;

 J superatualizado: doutrina, legislação e jurisprudência em sintonia com as 
grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o 
País;

 J linguagem clara: a exposição fácil e direta, a leitura dinâmica e estimulante 
trazem a sensação de que o autor está “conversando” com o leitor;

 J palavras-chave (keywords): os destaques na cor azul possibilitam a leitura 
“panorâmica” da página, facilitando a fixação dos principais conceitos. O realce 
colorido recai sobre os termos que o leitor certamente grifaria com a sua caneta 
marca‑texto;

 J recursos gráficos: esquemas, tabelas e gráficos favorecem a assimilação e a 
memorização dos principais temas;

 J questões resolvidas: ao final de cada capítulo, o assunto é ilustrado com 
questões de concursos ou elaboradas pelos próprios autores, o que permite co‑
nhecer as matérias mais cobradas e também checar o aprendizado.

Depois de muitos anos de aprimoramento, o trabalho passou a atingir tanto os 
candidatos ao Exame de Ordem quanto todos aqueles que enfrentam os concursos 
em geral, sejam das áreas jurídica ou não jurídica, de nível superior ou mesmo os 
de nível médio, assim como os alunos de graduação e demais profissionais.

Ada Pellegrini Grinover, sem dúvida, anteviu, naquele tempo, a evolução do 
Esquematizado. Segundo a Professora escreveu em 1999, “a obra destina‑se, decla‑
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10 Direito Ambiental Esquematizado Marcelo Abelha Rodrigues

radamente, aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de gradua‑
ção, e, por isso mesmo, após cada capítulo, o autor insere questões para aplicação da 
parte teórica. Mas será útil também aos operadores do direito mais experientes, como 
fonte de consulta rápida e imediata, por oferecer grande número de informações 
buscadas em diversos autores, apontando as posições predominantes na doutrina, 
sem eximir‑se de criticar algumas delas e de trazer sua própria contribuição. Da lei‑
tura amena surge um livro ‘fácil’, sem ser reducionista, mas que revela, ao contrário, 
um grande poder de síntese, difícil de encontrar mesmo em obras de autores mais 
maduros, sobretudo no campo do direito”.

Atendendo ao apelo de “concurseiros” de todo o País, sempre com o apoio in‑
condicional da Editora Saraiva, convidamos professores das principais matérias exi‑
gidas nos concursos públicos das áreas jurídica e não jurídica para compor a Cole-
ção Esquematizado®.

Metodologia pioneira, vitoriosa, consagrada, testada e aprovada. Professores 
com larga experiência na área dos concursos públicos. Estrutura, apoio, profissiona‑
lismo e know-how da Editora Saraiva. Sem dúvida, ingredientes indispensáveis 
para o sucesso da nossa empreitada!

Para o direito ambiental, tivemos a honra de contar com o primoroso trabalho 
do amigo Marcelo Abelha Rodrigues, que soube, com maestria, aplicar a metodo-
logia esquematizado à sua vasta e reconhecida experiência profissional como pro‑
fessor, jurista e autor de consagradas obras.

Percebe‑se na presente obra a condensação de uma vida de estudos, o fechamen‑
to de um ciclo, não se restringindo o autor ao direito material, mas avançando, com 
perfeição, competência e conhecimento, sobre os aspectos do direito administrativo, 
processual e internacional do meio ambiente.

Com muito orgulho, na PUC‑SP, fui aluno de Marcelo Abelha, um professor que 
me surpreendia por sua capacidade de produção, um exemplo para todos nós, não só 
em razão de sua incansável produção intelectual, como, também, por seu entusiasmo 
e seu carisma ao lecionar.

Graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, Marcelo Abelha é mes-
tre e doutor em direito pela PUC‑SP, onde atuou como professor assistente do Pro‑
fessor Nelson Nery Jr., tendo posteriormente ingressado, por concurso, como profes‑
sor das cadeiras de direito processual civil e direito ambiental.

No Espírito Santo, é Professor Associado I do Departamento de Direito, atuando 
nos cursos de graduação e pós‑graduação (Mestrado em Direito Processual) da Uni‑
versidade Federal do Espírito Santo, além de advogado militante.

Com diversos trabalhos e artigos publicados em revistas nacionais e internacio‑
nais de direito processual e de direito ambiental, é membro do Conselho Editorial da 
Revista de Processo (RePro) e do Conselho Editorial da Revista de Direito Ambien-
tal, ambas editadas pela Editora Revista dos Tribunais. É membro do Instituto Bra‑
sileiro de Direito Processual, vice‑presidente da Sociedade Capixaba de Direito Pro‑
cessual e professor de pós‑graduação em diversas universidades brasileiras.
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11   Metodologia Esquematizado

Não temos dúvida de que este livro contribuirá para “encurtar” o caminho do 
ilustre e “guerreiro” concurseiro na busca do “sonho dourado”!

Esperamos que a Coleção Esquematizado® cumpra o seu papel. Em constante 
parceria, estamos juntos e aguardamos as suas críticas e sugestões.

Sucesso a todos!

Pedro Lenza
Mestre e Doutor pela USP

 pedrolenza@terra.com.br

 https://twitter.com/pedrolenza

 http://instagram.com/pedrolenza

 http://www.periscope.tv/pedrolenza 

 https://www.facebook.com/pedrolenza

 https://www.youtube.com/pedrolenza

 http://www.saraivajur.com.br/esquematizado
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notA do AUtor À 7ª edição

É com muita satisfação que apresento a vocês, meus queridos leitores, a mais 
nova edição do nosso Direito Ambiental Esquematizado. Segue, como de praxe, 
atualizado pela legislação, pela jurisprudência, com novas questões de concurso e 
enfrentamento de temas correlatos ao direito ambiental.

Agradeço à Editora Saraiva, na pessoa de todos que colaboraram nesta nova 
edição, pelo profissionalismo e dedicação. Igualmente ao meu querido Pedro Lenza, 
pelo sucesso de sua coleção.

Deixo meu contato para o contraditório, observações, elogios, críticas, sugestões 
e reflexão sobre os temas desenvolvidos neste livro.

Abraços a todos.

Vitória, dezembro de 2019.

Marcelo Abelha
 marceloabelha@cjar.com.br
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