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DIREITO AMBIENTAL 
 
SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 
1. (VI EXAME DA OAB) Com relação ao sistema nacional de unidades de conservação, assinale a 
alternativa correta. 

(A) As unidades de conservação do grupo de proteção integral são incompatíveis com as atividades 
humanas; logo, não se admite seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o Poder 
Público cobrar ingressos para a sua visitação. 

(B) A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites 
originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo 
nível hierárquico do que criou a unidade. O Poder Público está dispensado de promover consulta 
pública e estudos técnicos novos, bastando a reanálise dos documentos que fundamentaram a 
criação da unidade de conservação. 

(C) O parque nacional é uma unidade de conservação do grupo de proteção integral, de posse e 
domínios públicos. É destinado à preservação ambiental e ao lazer e à educação ambiental da 
população; logo, não se admite seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o Poder 
Público cobrar ingressos para a sua visitação. 

(D) As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou 
parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo 
nível hierárquico do que criou a unidade, desde que respeitados os procedimentos de consulta 
pública e estudos técnicos. 

 
2. (VII EXAME DA OAB) O Prefeito do Município de Belas Veredas, após estudos técnicos e realização 
de audiência pública, decide pela criação de um parque, em uma área onde podem ser encontrados 
exemplares exuberantes de Mata Atlântica. Assim, edita decreto que fixa os limites do novo parque 
municipal. Passados dois anos, recebe pedidos para que o parque seja reavaliado e transformado em 
uma Área de Relevante Interesse Ecológico, com uma pequena redução de seus limites. Tendo em 
vista a situação descrita, assinale a alternativa correta. 

(A) Em razão do princípio da simetria das formas no direito ambiental, a Unidade de Conservação 
criada por ato do Poder Executivo poderá ser reavaliada e ter seus limites reduzidos também por 
decreto. 

(B) Como a Mata Atlântica é considerada patrimônio nacional, por força do art. 225, §4º, da CRFB, 
apenas a União possui competência para a criação de unidades de conservação que incluam tal 
bioma em seus limites. 

(C)  A criação do parque é constitucional e legal, mas, como a área está definida como Unidade de 
Conservação de Proteção Integral, a alteração para Área de Relevante Interesse Ecológico, que é de 
Unidade de Conservação de Uso Sustentável, com redução de limites, só pode ser feita por lei. 

(D) A reavaliação poderá ser feita por decreto, uma vez que a Área de Relevante Interesse 
Ecológico também é uma Unidade de Conservação do grupo de proteção integral. 

 
3.  (VIII EXAME DA OAB) Sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), assinale a 
afirmativa correta. 

(A)  As RPPN’s são unidades de conservação criadas em áreas de posse e domínios privados, 
gravadas com perpetuidade, e deverão ser averbadas, por intermédio de Termo de 
Compromisso, no Registro Público de Imóveis. 

(B)  As RPPN’s são unidades de conservação criadas em áreas de posse pública e domínio privado, 
e deverão ser averbadas, por intermédio de Termo de Compromisso, no Registro Público de 
Imóveis. 

(C) As RPPN’s são unidades de conservação criadas em áreas de posse e domínios privados, 
deverão ser averbadas, por intermédio de Termo de Compromisso, no Registro Público de 
Imóveis. Porém não serão perpétuas, em razão do direito fundamental à propriedade privada. 

(D)  As RPPN’s são unidades de conservação criadas em áreas de posse pública e domínio privado. 
Em razão do princípio da defesa do meio ambiente são instituídas automaticamente, sem 
necessidade de avaliação do órgão ambiental, bastando o interesse do proprietário privado e a 
averbação, por intermédio de Termo de Compromisso, no Registro Público de Imóveis. 
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EIA/RIMA E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 
4. (VI EXAME DA OAB) A Lei 9.985/2000 instituiu a compensação ambiental, posteriormente julgada 
pelo Supremo Tribunal Federal.  A respeito do tema, é correto afirmar que 

(A) a compensação ambiental será concretizada, pelo empreendedor, pelo plantio de mudas de 
espécies nativas no entorno de unidades de conservação, visando reduzir os impactos 
ambientais dos empreendimentos potencialmente poluidores, especialmente aqueles que 
emitem gases causadores do efeito estufa. 

(B) a compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente, e 
será exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo o grau de impacto causado, sendo 
os recursos destinados a uma unidade de conservação do grupo de proteção integral. 

(C) a compensação ambiental é exigida nos processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos potencialmente causadores de impactos significativos no meio ambiente, e 
será exigida em espécie, apurando-se o seu valor de acordo com o grau de impacto causado, 
sendo os recursos destinados a uma unidade de conservação à escolha do empreendedor, em 
razão do princípio da livre iniciativa. 

(D) a compensação ambiental foi considerada inconstitucional, por violar frontalmente o princípio do 
poluidor-pagador, uma vez que permitia ao empreendedor compensar os possíveis danos 
ambientais de seu empreendimento por meio de um pagamento, em espécie, destinado a uma 
unidade de conservação do grupo de proteção integral. Logo, não pode mais ser exigida ou 
mesmo oferecida pelo órgão ambiental competente. 

 
LICENÇA AMBIENTAL 
 
5. (VII EXAME DA OAB) Um shopping Center, que possui cerca de 250 lojas e estacionamento para 
dois mil veículos, foi construído há doze anos sobre um antigo aterro sanitário e, desde sua 
inauguração, sofre com a decomposição de material orgânico do subsolo, havendo emissão diária de 
gás metano, em níveis considerados perigosos à saúde humana, podendo causar explosões. Em 
razão do caso exposto, assinale a alternativa correta: 

(A) Como o shopping foi construído há mais de cinco anos, a obrigação de elaborar estudo prévio de 
impacto ambiental e de se submeter a licenciamento já prescreveu. Assim o empreendimento 
poderá continuar funcionando. 

(B) A licença de operação ambiental tem prazo de validade de dez anos. Logo o shopping já cumpriu 
com suas obrigações referentes ao licenciamento e ao estudo prévio de impacto ambiental, e 
poderá continuar com suas atividades regularmente. 

(C) A decomposição de material orgânico continua ocorrendo, e é considerada perigosa à saúde humana 
e ao meio ambiente. Logo, o shopping Center em questão poderá ser obrigado pelo órgão 
ambiental competente a adotar medidas para promover a dispersão do gás metano, de forma a 
minimizar ou anular os riscos ambientais, mesmo que já possua licença de operação válida. 

(D) Caso o shopping Center possua licença de operação válida, não poderá ser obrigado pelo órgão 
ambiental competente, no caso exposto, a adotar novas medidas para a dispersão do gás 
metano. Apenas no momento da renovação de sua licença de operação poderá ser obrigado a 
adquirir novo equipamento para tal fim. 

 
CRIMES AMBIENTAIS EM ESPÉCIE – COMPETÊNCIA 
 
6. (VIII EXAME DA OAB) Luísa, residente e domiciliada na cidade de Recife, após visitar a Austrália, 
traz consigo para a sua casa um filhote de coala, animal típico daquele país e inexistente no Brasil. 
Tendo em vista tal situação, assinale a afirmativa correta. 

(A)  Ao trazer o animal, Luísa não cometeu qualquer ilícito ambiental já que a propriedade de animais 
domésticos é livre no Brasil. 

(B)  Ao trazer o animal, Luísa, em princípio, não cometeu qualquer ilícito ambiental, pois o crime 
contra o meio ambiente só se configuraria caso Luísa abandonasse ou praticasse ações de 
crueldade contra o animal por ela adotado. 

(C)  Ao trazer o animal, Luísa cometeu crime ambiental, pois o introduziu no Brasil sem prévio 
licenciamento ambiental, sendo a Justiça estadual de Pernambuco competente para julgar a 
eventual ação. 
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(D)  Ao trazer o animal, Luísa cometeu crime ambiental, pois o introduziu no Brasil sem licença e sem 
parecer técnico oficial favorável, sendo a Justiça Federal competente para julgar a eventual 
ação. 

 

GABARITO DE DIREITO AMBIENTAL 
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