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1 - INTRODUÇÃO

O ato de definir implica em uma pro-
posição que exponha, com clareza a exatidão, os caracte-
res genricos e difereiciais de uma coisa. Segundo o ma
gistrio de TELLES, "a operação de se relevar o que um
objeto , por meio da enunciação de seus aspectos inteli
gíveis, chama-se operação de definir, cujo produto ó a
definição, que marca o objeto a estudar, impossibilitan-
do o risco de se tomar o objeto por outro" (l).iesr.a form;
pela definição chega-se à natureza da coisa.

Assim, a partir de pesquisas de auto
res nacionais e estrangeiros e da legislação procurar-se
- estabelecer uma proposição do que constitui o meio-arn
biente.

Por questões metodológicas, as defi-
nições examinadas obedecerão à seguinte ordem de classi-
ficação: em primeiro lugar, as legais ou legislativas;
em segundo, as doutrinárias, de autores nacionais e es
trangeiros.

* Nestranda do Curso de Pós-Graduação da Faculdade	de
Direito (UFMG) e Professora de Direito Constitucional
(T.G.E.) da Faculdade de Direito Milton Campos.



2 - DEFINIÇÕES LEGAIS

Entende-se por detinição legal a con
tida na lei. A finalidade da lei não è definir,mas trans
mitir prescrições jurídicas incorporadas ã palavra. O
objetivo básico da lei á expressar a prescrição, servin-
do-se, para este fim de duas técnicas: "ou descreve sim
plesmente esta prescrição em palavras, com mais ou menos
detalhes, conforme a necessidade, ou se serve (principal
mente nos tempos modernos) de definições para conceituar
fatos, situações ou outras circunstâncias relevantes, so
bre os quais incidirão suas prescrições"(2). É uma ca-
racterística atual, a lei disciplinar institutos que ain
da não se consagraram na doutrina, ou, que por sua nature
za dão margem a diferentes interpretações. Para evitar
tal situação, normalmente,o legislador lança mão de de-
finições, tentando, com esse meio, aclarar as situações
e determinar com segurança e presteza, o campo de sua a
plícação. Por isso se vê freqUentemente: "Para os efei-
tos desta lei, entende-se por... (e segue a definição da

idéia considerada)".

- Tais definições, entretanto, têm a-
penas sentido operacional, para facilitar a aplicação da
lei. Não são definições universalmente válidas e o intár
prete está sujeito a elas apenas como esclarecimento pa-
ra delimitar o campo de atuação da mesma. Não valem co
mo definições doutrinárias. A lei não á didática,	mas

sim imperativa, não ensina, mas impõe-se. Nenhum intér-
prete está, pois, subordinado ãs definições legais, no
campo geral da ciência jurídica. Pelo contrário,tem que
se opor às definições, quando falsas e insuficientes por
que, quando define, a lei afasta-se de sua função.

A tarefa do legislador, conforme	a

observação de RANMS, á a de assimilação jurídica do fenô
meno socia1(3). Mas a sua classificação científica
competência exclusiva da doutrina que, no caso de exotbi
tância do legislador, não deve seguí-lo, quando ele, nu-
ma lei, designa uma coruja como animal mamífero ou a lei
de gravitação de Newton como idéia proibida (4).	Cabe,
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pois, à lei o tratamento jurídico dos fatos socialmente
relevantes para o Direito e, à doutrina, sua definição e
classificação, no campo geral da ciância jurídica.

Dentro desta perspectiva metodológi-
ca, serão citadas as principais definições legais de meio
-ambiente. Por ser tema novo e controverso, as legisla-
ções tiveram, em geral, a preocupação de defini-lo para
delimitar sua extensão, na lei que o regulamentou. Daí
não se deduza, no entanto, a aceitação incondicional des
tas definições legais, a despeito de ajudarem na identi-
ficação dos elementos constitutivos do meio-ambiente.

A Lei francesa de 12 de julho de 1973
assim define o meio-ambiente:

"Ensemble, à un moment donné, des a-
gents physiques, chimiques, biologi-
ques et des facteurs sociaux suscep-
tibles d'avoir un effet direct ou in
direct, immédiat ou à terme, sur des
õtres vivants et les activités humai
nes" (5).

A lei francesa dá realce tanto a con
junto de agentes físicos, químicos e biológicos como aos
fatores sociais que podem, em determinado momento, provo
car uma reação direta ou indireta, imediata ou mediata,
nos seres vivos e nas atividades humanas.

Assim, verifica-se que a expressão
"environnement" é atribuída à ecologia. Ela designa	o
conjunto de condições ou o meio de viver no "habitat".Pa
ra as espécies vegetais, "l'environnement" é o	viveiro
(Ia station); para as espécies animais, é o seu territó-
rio de vida. Esta noção se aplica, igualmente, aos se
res humanos, abrangendo todo oespaço onde se vive e exer
cem as atividades peciiliares à própria existência, na ci
dade, na região, no país etc.

Do ponto de vista técnico, entretan-
to, esta definição, não obstante ter servido de modelo a



inúmeras outras, só tem valor operacional, Faltam-lhe e-
lementos, para ser considerada definição jurídica.

3 - LEGISLAÇÃO NACIONAL

A Lei Federal n9 6.938, de 31 de agos
to de 1981, assim dispõe, no artigo 39, inciso primeiro:

"Art. 39 - Para os fins previstos nos
ta lei, entende-se por:

1 - meio-ambiente, o conjunto de con-
dições, leis, influências e intera-
ções de ordem física, química e biol6
gica, que permite, abriga e rege a vi
da em todas as suas formas".

O entendimento proposto na lei fede-
ral é muito abrangente, pois se refere ás mutações que
as comunidades, os ecossistemas e a biosfera sofrem atra
vás da ação dos elementos físicos, químicos e biolõgicos,
além dos elementos de ordem cultural (conjunto de condi-
ções, leis e influências). Como se observa, esta defini
ção facilita, apenas, a aplicação da lei e se ajusta,per
feitamente, ás considerações sobre definições legais.

As definições adotadas por Estados~
membros apresentam sempre algum aspecto que merece desta
que. Veja-se, por exemplo, o Decreto-lei n9 134, de	16
de junho de 1975, do Estado do Rio de Janeiro, o primei-
to a adotar legislação sobre o assunto, no parágrafo úni
co do artigo 19:

"Parágrafo único - Consideram-se como
meio-ambiente todas as águas interio-
res ou costeiras, superficiais ou sub
terrãneas, o ar e o solo".

A definição ressalta, de imediato,trás
elementos (água, ar e solo), que compõem a classe natural
de meio-ambiente, deixando de considerar a mesma classe,a
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flora, a fauna, a floresta, a pesca e a jazida. Ignora,
por outro lado, os elementos das classes cultural e arti-
ficial. Note-se, ainda, que só faz referãncia aos seres
inanimados; por esta razão, não se utiliza da idéia eco-
légica, na elaboração da sua definição, deixando de men-
cionar os seres vivos.

O artigo 39 da Lei n9 4.090/79, do Es
tado de Alagoas, assim o define:

"Art. 39 - Compõe o meio-ambiente, os
recursos hídricos, a atmosfera, o so-
lo, o sub-solo, a flora e a fauna,sem
exclusão do ser humano".

A definição alagoana faz menção somen
te aos componentes do meio-ambiente, incluindo o ser huma
no. Esta colocação, como se viu das etapas evolutivas do
conceito de meio-ambiente, é das mais atuais e importan-
tes, pois o ser humano passou ã categoria de elemento am
biental. L possível admitir, entretanto, que os demais e
lementos que compõem a classe natural, como as florestas
e as jazidas, estejam incluídos na referância que se faz
ao sub-solo e ã fauna. Omite, porém, os elementos que
compõem as classes de meio-ambiente artificial e cultural.
Seu valor é puramente legal.

O artigo 19, parágrafo único, da Lei
n9 7.772, de 08 de setembro de 1980, do Estado de Minas
Gerais, destaca:

"Parágrafo único - Para os fins desta
Lei, entende-se por meio-ambiente o
espaço onde se desenvolvem as ativida
des humanas e a vida dos animais e ve-
getais".	 -

A Lei mineira dá a meio-ambiente, en-
foque muito restrito; refere-se ao "espaço" onde o homem
vive em conjunto com as plantas e os animais. O destaque
desta definição é para os seres vivos (homem, animais e
plantas). Não faz qualquer referãncia aos seres inanima
dos. Ela se opõe à definição legal do Estado do Rio	de
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Janeiro, na qual, ao contrario, só aparecem os elementos

sem vida, isto á, água, ar e solo. Por outro lado, a de

finição pode conduzir a raciocínio falso, como o de cori
siderar determinada área ou floresta, sem condiç6es de
habitação e, portanto, longe do lugar onde o ser humano

exerce suas ativídades,como não sendo partes de ecossis-
tema, o que contraria o conceito deste. Pode afirmar-se

que a definição de meio-ambiente proposta em Minas está

voltada, unicamente, para os aspectos regionais do pró-

prio Estado.

A legislação de Santa Catarina, no ar

tigo 39 da Lei n9 5.793/80, considerou o meio-ambiente

como:

"Art. 39 - A interação de fatores fí-
sicos, químicos e biológicos que con-

dicionam a existãncia de seres vivos

e de recursos naturais".

Como definição, simplesmente, não se

estabelecem os requisitos necessários para determinar o

contetido do meio-ambiente. Entretanto, como definição
legal, no plano das precedentes, esta reúne os seres vi
vás com os recursos naturais sofrendo jnterferâncias bio

-físico-químicas.

O artigo 29 da Lei n9 3.858, de 03 de

novembro de 1980, do Estado da Bahia, disp6e, categorice.

"Art. 29 - Ambiente á tudo o que en-
volve e condiciona o homem,constituifl
do o seu mundo e dá suporte material

para a sua vida biopsicossocial.

	

À primeira vista, esta definição	le

gal chama a atenção, pelo fato de não usar a expressão
composta, preferindo simplesmente o termo "ambiente". O
homem se posiciona no centro de todas as preocupaç6es re
ferentes ao meio-ambiente e, por consegUinte, ponto úni-
co de convergancia. Tudo que o envolve, resulta em supor
te material para o seu pleno desenvolvimento bio-psicos-
social. O homem á o centro de toda a problemática ambi-
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ental. Esta colocação é, essencialmente, egocéntrica.

De forma simples, a alínea "a", do pa
régrafo dnico, artigo 29, da Lei n9 4.154/80, do Estado
do Maranhão, estabelece:

"a - meio-ambiente é o espaço físico
composto dos elementos naturais (solq
égua, ar), obedecidos os limites des
te Estado".

Esta definição reduz o meio-ambiente
ao próprio limite geogrãfico de suas fronteiras. Não vai
além. Destacam-se nela, unicamente, trãs elementos natu
rais (solo, égua e ar), desprezando outros elementos, i-
gualinente importantes.

	

No inciso II, artigo 39, da Lei	n9
7.488, de 14 de janeiro de 1981, o Estado do Rio Grande

	

do Sul apresenta uma das mais completas definiç6es	le-
gais, entre as examinadas. Meio-ambiente é:

"II - o conjunto de elementos (éguas
interiores ou costeiras, superficiais
ou subterrãneas, ar, solo, sub-solo,
flora e fauna) as comunidades humanas,
o resultado do relacionamento dos se
res vivos entre si e com os elementos
nos quais se desenvolvem e desempeni-um
as suas atividades".

Todos os elementos naturais, incluído
o homem, estão enumerados nesta definição. A lei nãodes
taca os elementos artificiais e culturais do meio-ambien-
te.

4 - DEFINIÇÕES DOUTRINÁRIAS

Quanto às defíniç5es doutrinárias do Di-
reito do Meio-Ambiente percebe-se, imediatamente, a exis
tência de um conflito de linguagem. Trata-se de proble-
ma dos mais sérios da ciência jurídica, que a Filosofia
do Direito ainda não conseguiu solucionar.
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O problema envolve autores nacionais
e estrangeiros. Deve isto refletir o açodamento da maio
ria, em identificar, taxionomicamente, a disciplina, em
consequância da indecisão doutrinária sobre o conteúdo e
a natureza jurídica de seu objeto. Muitas vezes, faltam
aos autores métodos próprios para tratar a disciplina e,
o mais grave, o conhecimento dos seus princípios básicos.

Os autores nacionais que cuidam	da
questão ambiental deixam transparecer a perplexidade	a
que o tema conduz, a começar pela própria terminologia.
Muitos deles, na preocupação de anunciar novo ramo do Di
reito, consideram-na disciplina jurídica autGnoma, utilj
zando trãs expressões, que tentam ganhar a prefer&ncia
da doutrina: Direito Ambiental, Direito Ecol6gico e Di
reito do Meio-Ambiente.

SÉRGIO FERRAZ e DIOGO DE FIGUEIREDO
MOREIRA NETO foram os primeiros autores nacionais a	se
preocuparem com o tema. Gomo MOREIRA NETO admite a in-
fluância de SÉRGIO FERRAZ em sua definição, ambas serão
examinadas em conjunto.

o conjunto de
organicamente
mento que não
biente" (6).

Para o primeiro "Direito Ecoldgico á
tãcnicas, regras e instrumentos jurídicos
estruturados, para assegurar um comporta~
atente contra a sanidade mínima do meio-arn

Segundo MOREIRA NETO, "Direito Ecol6-
gico á o conjunto de técnicas, regras e instrumentos ju-
rídicos sistematizados e informados por princípios apro-
priados, que tenham por fim a disciplina do comportamento
relacionado ao meio-ambiente" (7)

Preferem ambos o uso da denominação
"Direito Ecoldgico", por referir-se ãs relações entre os
seres vivos e o meio em que vivem.

Do ponto de vista da técnica jurídica,
a definição de SÉRGIO FERRAZ não atinge o efeito esperado
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do ato de definir, ou seja, não desvenda os caracteres es
senciais do referido direito, deixando de ser efetivamen-
te uma definição. No se trata, tambm, de "definição
convertível ao definido", ou, precisamente: "Definitio
sit convertibilis cum definito" (8). Segundo ensina VAN
ACECER "a definição deve ser convertí.vel ao definido, não
sendo mais larga, nem mais estreita, sob pena de não in-
dicar a essãncia própria. Convertível quer dizer adequa
damente substituível, a tal ponto que uma proposição cu-
jo sujeito é o definido e cujo predicado é a definição
deve ser passível de recíproca verdadeira" (9). Tal as
pecto não se nota na definição de FERRAZ, que prima pela
presença de notas "acidentais" ou TtcontingentesI verifi
céveis em qualquer disciplina ou institutos jurídicos,co
mo "técnicas", "regras" e "instrumentos".

Finalmente, chama a atenção para a
finalidade dos elementos "acidentais", que visam a asse-
gurar um tipo de comportamento que garanta determinado e
quilíbrio ecol5gico.

- MOREIRA NETO, praticamente, repete a
formulação de SÉRGIO FERRAZ, acrescentando que aqueles e
lementos "acidentais" são informados por "princípios a-
propriados", que afirma não serem "princípios exclusivos
ou pr6prios do Direito Eco16gico; provâem de todas	as
ciâncias ramificadas do Direito e são delas pinçadas e
reunidas por motivos préticos - exatamente o que caracte
riza um ramo informativo" (lO).

Outra definição que não observa os
requisitos técnicos exigidos é a do Prof. TYCHO B.FERNAN
DES NETO:

"Direito Ambiental é o conjunto de
normas e princípios editados objetivando a manutenção de
um perfeito equilíbrio nas relaç6es do homem com o meio-
-ambiente" (11).

Como se verifica, não é passível ex
trair da definição qualquer requisito indicativo das par
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tes componentes da relação jurídica ambiental. O objeto
da tutela jurídica, como nas definições anteriores, á a-
tribuído ao conjunto de normas e princípios criados com
a finalidade de manter bom equilíbrio nas relações do ho
mem com o seu "habitat". Quanto à denominação, opta por
"Direito Ambiental", com a justificativa de que o seu
significado á mais amplo que "Direito Ecológico".

Colocação diferente tem o Prof. HELY
LOPES MEIRELLES; para quem:

"A proteção ambiental, compreende a
preservação da Natureza em todos os seus elementos essen
ciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecol6g1
co, á atribuição concorrente de todas as entidades esta-
tais, nos limites de suas competàncias institucionais"
(12).

Confrontada com as definições anteri
ores, esta á a que melhor observa os requisitos tácnicos
de um ato de definir. Deduzem-se, elementos fundamentais
na definição proposta, os seguintes:

19 - a competncia da proteção ambi-
ental cabe, concorrentemente, a todas as entidades estatais;

29 - na relação jurídica está clara-
mente identificado o sujeito passivo, isto á, a obriga-
ção de proteção ambiental cabe aos entes estatais;

39 - o objeto da proteção ao meio-arn
biente á a preservação da natureza, com todos os elemen-
tos essenciais;

49 - as normas são erigidas à catego
ria de direito público.

Por estes traços, a definiçãode HELY
LOPES MEIRELLES pode ter-se como uma das mais completas
para o estudo do meio-ambiente, pelas proposições reais
nela contidas.

Percebe-se a importãncia da colocaça;
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justamente pela atribuição da obrigação da tutela jurídi
ca aos entes estatais. O posicionamento ajudará na iden
titicação da própria natureza jurídica do interesse pro-
te g ido.

JOSE AFONSO DA SILVA, depois de rela
cionar os elementos do meio-ambiente como abrangentes de
toda a natureza original e artificial, bem como os bens
culturais correlatos e de apontar o solo, a água, o ar,
a flora, as belezas naturais, o patrim6nio histérico, ar
tístico, turístico, paisagístico e arqueolégico como in-
tegrantes das classes mencionadas, o define:

"O meio-ambiente é, assim, a intera-
ção do conjunto de elementos naturais, artificiais e cul
turais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vi
da humana" (13).

A definição destaca os elementos que
constituem o meio-ambiente, assim como a finalidade da
interação dos diversos elementos, em relação ã vida huma
na. Entretanto, ele assinala que tTa preservação, a recu
peração e a revitalização do meio-ambiente há de consti-
tuir uma preocupação do poder público e, conseqUentemen-
te do direito" (14). A atribuição desta função ao Po-
der Público indica que, para ele, o interesse a ser pro
tegido é público.

Observe-se, por outro lado, que as
restrições feitas aos demais autores, tirante LOPES MEl-
RELLES, se aplicam a JOSÉ AFONSO DA SILVA.

O Prof. chileno RAFAEL VALENZIJELA FU
ENZALIDA prefere "Derecho del Entorno" e o define como:

"O conjunto de normas jurídicas,cuja
vigência prática se traduz ou é susceptível de se tradu-
zir em efeitos ambientais estimáveis, benéficos ou preju
diciais, seja ou não que a motivação de ditas normas ju-
rídicas haja reconhecido uma inspiração fundamentada em
considerações de índole ecolégica" (15).
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- Esta definição, como as anteriores,
não conduz diretamente aos componentes da relação jurídi
ca ou ao objeto da proteção ambiental. Cabem aqui, pois—,
as mesma observaçães a propósito de SÉRGIO FERRAZ.

R.BRANDES BALLESTEROS, autor de
"Tournées sur l'environnement et le droit" formula a se-
guinte definição:

"Le droit de l'environnement est le
secteur de l'ordre juridíque qui rãgle les conduites hu-
mames pouvant avoir une influence - avec effet sur Ia
qualité de Ia vie des hommes - sur les processos qui ont
lieu entre le systàme humain et son environnement" (16)

Para BALLESTEROS, o Direito do Meio-
-Ambiente não pode ser visto, unicamente, pela perspecti
va do direito positivo, mas sobretudo, por seu caráter
finalista, que se deduz da definição, ou seja, que o seu
conte,ido visa a proteger a saíde publica, o equilíbrio e
co16gico, os efeitos da poluição, enfim, o aprimoramento
da qualidade de vida humana. Por este motivo, afirma e-
le, este direito é constituído, sobretudo, por normas com
portamentais.

MICREL DESPAX utiliza a denominação
consagrada na língua francesa e define:

"Le droit de l'environnement a pour
objet de supprimer ou de limiter l'impact des activits
humaines sur les éléments ou les milieux naturels"(17).

Nota-se, também, em DESPA.X, o caráter
finalista do Direito do Meio-Ambiente. Ele insere a i
dáia, entretanto, de que as normas ambientais visam a a-
menizar o impacto que as atividades humanas trazem ao
meio ou "habitat".

Para SAVY, "le droit de l'environne
ment rglemente des installations et des activits pour
prãvenir les atteintes qu'elles pourraient porter ã Ia
qualitá du milieu dans lequel elles doivent s'insérer"(18)
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O Direito do Meio-Ambiente tem, para
o autor citado, o caráter finalista de proteção à quali-
dade do meio em que se vive. Por outro lado, não se po-
dem deduzir da sua definição os componentes da relação
jurídica e, com relação ao objeto, faz menção apenas ao
aspecto mediato. Entrétanto, "qualidade de vida" ou "do
meio" em que se vive não é considerado objeto de tutela
jurídica. O direito protege os bens que compõem o patri
m6nio ambiental e, conseqüentemente, a qualidade de vida.

Para R.HERTZOG, o Direito do Meio-Am
biente tem:

"Pour fonction de réaliser une poli-
tique de préservation et de gestion collectíves des mili
eux, des àtres vivants et des ressources" (19)

E
este direito critério
ram autores franceses
criação apenas de uma
objetivo.

	

patente a intenção de atribuir	a
finalista de proteção, como o fize

	

Entretanto, Hertzog menciona	a
política que visa a alcançar esse

Inferem-se do exposto observações que,
por seus aspectos gerais, poderiam ser dirigidas a cada
uma das definições legislativas ou doutrinárias aqui exa
minadas. A primeira refere-se à menção freqUente que as
definições de meio-ambiente fazem ao "conjunto de normas
e regras" de determinado sistema positivo. Isto revela,
do ponto de vista cultural, o grau de envolvimento daque
lã sociedade com o fato, refletindo o nível de preocupa-
ção daqueles indivíduos ou grupo social, de um lado, e o
direcionamento que o Estado, através da norma, dá ao pro
blema, na tentativa de o solucionar.

Note-se, também, que o estudo do meio
-ambiente não pode ser visto unicamente sob a perspecti-
va do direito positivo, isto é, das regras jurídicas exis
tentes sobre a matéria. Ele deve definir-se, sobretudo,
por um critério finalista, uma vez que o seu conteúdo tem
em mira a saúde pública, a conservação do equilíbrio eco
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lõgico. "C'est un droit pour l'environnement ou droit
env j ronnemental' afirma PRTEUR (20).

Sua finalidade , portanto, a prote-
ção de todos os seres vivos, dos recursos naturais, da
luta contra a poluição, enfim, da procura de melhoria da
qualidade de vida.

Nesta linha de raciocínio, encontram
-se as definições dos autores franceses, DESPAX, SAVY,
BANES BALLESTEROS e HERTZOG, que ressaltam este caráter
no Direito do Meio-Ambiente. É, segundo eles, em razão
deste critério que se estima indispensável a consagração
de um direito ao meio-ambiente. Entretanto, sob essa 6-
tica, ganha este direito cunho político ideológico.

CONCLLJSÔES
	Com base no exposto, propbem-se	as

seguintes conclusões:

1 - O meio-ambiente compreende:

a) meio-ambiente natural - solo,ãgua,
ar atmosférico, flora, fauna, floresta, pesca e jazidas;

b) meio-ambiente cultural - patrim5-
nio histórico, artístico, arqueoldgico, paisagístico e
turístico;

e) meio-ambiente artificial - equipa
mentos públicos e conjunto de edificaç6es.

2 - Deve buscar-se a uniformização,
na lei, das definições de meio-ambiente, com a inclusão
de todos os elementos que efetivamente devam formá-lo, no
plano doutrinário e legal.

3 - A tutela ambiental cabe, concor-
rentemente, ãs trás esferas de Governo.
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NOTAS

01 - Telies Jr., 1962, p.324.
02 - Álvares da Silva, 1979, p»7.
03 - Id., -i.78.
04 - Id., p.78.
05 - Esta definição, elaborada pelo Conselho Internacio-

nal de Língua Francesa, constou da exposição de mo-
tivos do projeto de lei sobre conservação da nature
za, apresentado ao Senado, em 1971/11972, sob o n9
262, que, posteriormente, foi transformado na Lei
de 12.07.73. Cf. Jacques de Suray, 1974, p.489.

06 - Sérgio Ferraz, 1972, p.44.
07 - Moreira Neto, 1977, p.23.
08 - Segundo GREDT, citado por M.Helena Diniz, 1979,p.5.
09 - Cf. M. Helena Diniz, 1979, p.5.
10 - Moreira Neto, 1977, p.24.
11 - Cf. P.A.Leme Machado, 1982, p.3.
12 - H. Lopes Meireiles, 1981, p.472/73.
13 - J. Afonso da Silva, 1981, p.435•
14 - Id., p.435.
15 - Cf. Paulo Affonso Leme Machado, 1982, p.3.
16 - Cf.Prieur, 1984, p.13.
17 - Cf.Prieur, 1984, p.13.
18 - Cf.Prieur, 1984, p.13.
19 - Cf.Prieur, 1984, p.I3.
20 - Prieur, 1984, p.12.
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